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> Madridą
ISPANIJOS RESPUBLIKOS VALDŽIA IŠ

LEIDO ATSIŠAUKIMĄ I GYVENTOJUS
Gen. Franco varo iš Ispanijos 

“neištikimus”

TEISĖJAS BRANDEIS REZIGNAVO Iš 
VYRIAUSIOJO TEISMO

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
13. — Ispanijos sukilėlių pa
trankos pirmadienį apšaudė 
Madridą. Daugiau nei šimtas 
sviedinių paleista į miestą. 16 
žmonių užmušta, 23 sužeisti. 
Lojalistai numato, kad teks 
pergyventi daugiau tokių il
gai būt kruvinesnių atakų.

Sukilėlių lėktuvai mėtė bom
bas į Jativa, 40 mylių atstu- 
moję į pietus nuo Valencijos. 
Čia 20 žmonių užmušta. Mie
ste Alicante užmušta ir sužei
sta 55 asmenys. Sukilėlių lėk
tuvai atakavo taipgi Valenci- 
JQ-

Sukilėliams užkariavus Ka 
taloniją, netolimoj ateity, kai 
gen. Franco perorganizuos jų 
jėgas, manoma, prasidės nau
jas ofensyvas prieš pasiliku
sią lojalistų rankose teritori
ją

Respublikos valdžia, sugrį

Prašo sulaikyti par
davimą geležies 

Japonijai
SHANGHAI, Kinija, vas. 13. 

— Kinų pranešimais iš mie
sto Chengtu, Szechwan provin
cijoj, Jungt.. Valstijų misionie
riai, kurie gyvena ir veikia 
tame mieste ir jo apylinkėse, 
atsišaukė į prez. Rooseveltą, 
prašydami sulaikyti siuntimą 
Amerikos geležies laužo ir ki
tokios karo medžiagos japo
nams, nes japonai be atodai
ros žudo civilius Kinijos gy
ventojus.

Francuzija perka 
115 lėktuvų Ame

rikoje
VVASHINGTON, D. C., vas. 

13. — Francuzijos vyriausy 
be užsakė Jungt. Valstijose pa
statyti 115 karo lėktuvų bom
bonešių. Tuo pačiu laiku užsa
kyta padarytį jiems 230 mo
torų. Numatoma, kad ateity 
Francuzija ir Britanija užsa
kys Jungt. Valstijose dar dau
giau karo lėktuvų pastatyti.

Nutarė neskelbti in
formacijų apie lėk

tuvų pardavimą
WASHINGTON, D. C., vas. 

13. — Jungt. Valstijų senato 
militarių reikalų komitetas 10 
balsų prieš 6 nutarė neskelb
ti informacijų, kurias jis ga
vo apie pardavimą karo lėk
tuvų Francuzijai.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Sniegas; šalčiau; vėsus šiau
rės rytų vėjai; saulė teka 6:48 
v. r., leidžiasi 5:20 v. v.

žusi atgal į Madridą, sekma
dienį turėjo posėdį. Ministerių 
kabinetas išleido atsišaukimą.

Atsišaukimas tarp ko kita 
sako, kad respublikos valdžia 
kariauja tikslu užtikrinti Is
panijai nepriklausomybę, kad 
ji nori apsaugoti Ispaniją nuo 
paskendimo juroje kraujo, ne
apykantos ir persekiojimų.

O kad persekiojimai grūmo
ja Ispanijai, liudija ir naujas 
gen. Franco įsakymas, kurs 
liepia “neištikimiems” ispa
nams apleisti šalį. O jeigu tie 
“neištikimi” asmenys neišva
žiuos, tai jie praras Ispanijos 
piliečių teises.

“Neištikimais” Franco skai
to ne tik tuos ispanus, kuriuos 
nužiūri pritarimu lojalistams 
civiliame kare, bet ir pasižy|- 
mėjusius liberališkomis idėjo
mis asmenis pirm civilio ka
ro pradžios.

Farmeriai ieško 
mainų prekybos 

su Vokietija
WASHINGTON, D. C., vas. 

13. — Vokietijos atstovai J. 
Valstijose paskelbė, kad prieš 
tūlą laiką Amerikos ūkininkų 
kooperatyvai kreipėsi į juos 
klausimu, ar farmeriai galėtų 
užmegsti prekybą su Vokietija 
piainų priemonėmis. Ne pini
gų tarpininkavimu, bet tokiu 
budu, kad Amerikos farmeriai 
galėtų savo farmų produktus 
išmainyti tiesiogiai į Vokieti
jos industrijos produktus.

Vokietijos atstovai sako, 
kad dabar yra vedamos dery
bos prekybai užmegsti. šito
kia prekyba esą užintcresuoti 
vidurvakarių valstijų farme
riai.

Padarė planus 
C.I.O. kovoti

MIAMI, Fla., vas. 13. — 
Jau dvi savaites posėdžiauja 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba. Pirmadienį 
Federacijos vykdomoji taryba 
turėjo tokį ateities veiklos pla
ną: c

Jeigu nepavyks susitaikyti 
su C.I.O., tai Federacija puls 
John Lewiso spėkas anglies 
kasimo pramonėje. Kovo 31 
dieną išsibaigia United Mine 
Workers unijos kontraktai su 
samdytojais. Ir naujų kontrak
tų reikalaus Progressive Mi- 
ners of America, konkuruoda
mi su John Lewiso United Mine 
Workers, Progresyviams ang
liakasiams čarterį yra davuši 
Amerikos Darbo Federacija. •* <

Antra organizacija, kurios 
bent dalies narių tikisi A.D. 
Federacija, yra automobilių 
darbininkų unija. Amerikos 
Darbo Federacijos vadai mano, 
kad Homer Martin, atsiskyręs 
nuo C.I.O., nepajėgs išlaikyti 
savo grupės automobilių pra
monėje nepriklausomos ir no
rės įstoti į Amerikos Darbo 
Federaciją.

VDV Foto
ZARASŲ VANDENS "SPORTO BASEINAS.

Davė suprasti, kad 
pripažins Ispaniją
LONDONAS, Anglija, vas. 

13. — Kalbėdamas atstovų rū
muose pirmadienį premjeras 
Chamberlain davė suprasti, 
kad Britanija ir Francuzija 
ketina oficialiai pripažinti gen. 
Franco sukilėlių režimą Ispa
nijoj. Tačiau jis pasakė, kad 
pripažinimo klausimas dar ga
lutiniai neišspręstas.

Tarnui Mooney da
rys operaciją

LOS ANGELES, Cal., vas. 
13. — Tarnas Mooney nukir
to prakalbų maršrutą. Jis il
sisi Los Angeles mieste pas 
draugą. Pasilsėjęs dešimtį die
nų Mooney eis į ligoninę, kur 
jam bus padaryta operacija. 
Daktarai išims gali akmenis. 
Be to, Mooney kankina ulce- 
riai pilve.

Rublee rezignavo iš 
komiteto pabėgė

liams globoti
LONDONAS, Anglija, Vas. 

13. — George Rublee, ameri
kietis, tarptautinio komiteto 
pabėgėliams iš Vokietijos ir 
Austrijos globoti pirmininkas, 
pirmadienį įteikė komitetui 
savo rezignaciją. Komitetas 
rezignaciją priėmė.

Rublee taipgi įteikė sąlygas, 
kurias stato nacių vyriausybė 
žydams iš Vokietijos išgaben
ti. Sąlygos esmėje yra tokios:
1 — žydams bus leista sugrįž
ti į jų amatus arba biznius, 
iš kurių jie buvo išvyti, kol 
tarptautinis komitetas studi
juos pasiūlytą vokiečių planą;
2 — Jauniems, aktyviems žy
dams bus leidžiama išvažiuo
ti iš Vokietijos ta sąlyga, kad 
jie vėliau finansuotų išgabeni
mą iš Vokietįjos savo tėvų ir 
giminių; 3 —- Nacių valdžia 
užtikrins, kad pasilieku Vokie
tijoj žydai nebus persekioja
mi, kol žydų išgabenimas iš 
Vokietijos tęsis; 4 — Vokie
tijoj bus sudarytas trustas iš 
žydų turto; iš to turto bus 
teikiama pagalba žydams/ imi
gruoti į kitas šąlis ir j ienas 
naujose vietose reikiamų įna
gių įsigyti.

Stato “miestą” po
piežiui rinkti

VATIKANO MIESTAS, vas. 
13. — Camillio Rebecchini prie
žiūroje, Vatikano Mieste, pra
dėta statyti naujas “miestas”. 
Tai bus eilė kambarių arba ka
marų, kuriose gyvens kardino
lai, kai rinks naują popiežių.

Šitos kamaros bus įrengtos 
antrame , aukšte^ salėje, kuri 
randasi prie -Sistine koplyčios. 
Du kartus per dieną kardino
lai eis mesti balotus į urną, 
iki vienas kuris kandidatas 
gaus reikiamus du trečdalius 
rinkėjų balsų.

Kardinolai bus uždaryti, at
skirti nuo, viešojo pasaulio.. 
Taipjau bus atskirti nuo susi
siekimu su pašaliečiais ir kar
dinolų patarnautojai — barz
daskučiai, daktarai, virėjai, 
tarnai. Kardinolai gyvens laike 
rinkimo antrame aukšte, o 
pirmame bus virtuvės.

Paprotis atskirti popiežiaus 
rinkėjus nuo išorinio pasaulio 
įsigyveno pradedant 1268 me
tais. Tais metais miesto Vi- 
terbo gyventojams, Italijoj, 
nusibodo laukti, dėl ilgų de
rybų, iki bus išrinktas naujas 
popiežius. Jie uždarė popie
žiaus rinkėjus Vatikane. Nuo 
to laiko uždarymas popiežiaus 
rinkėjų priimtas kaipo pripa
žinta apeiga.

Reikalauja likviduo
ti šnipus pramonėje

WASHINGTON, D. C., vas. 
13. — Jungt. Valstijų senato 
civilių teisių komitetas, ku
riam pirmininkauja senatorius 
La Follette, pirmadieni įteikė 
raportą senatui. Komitetas re
komenduoja išleisti įstatymus, 
kurie likviduotų samdymą šni
pų tikslu gąsdinti įmonių dar
bininkus ir kurie suvaržytų 
kompanijų policijos veiklą.

Komitetas pripažįsta kompa
nijoms teisę samdyti privačią 
policiją jų savasčiai apsaugo
ti įmonės^ (on premises). Jis 
betgi nurodo, kad kompanijos 
pavartoja policiją streikams 
laužyti, darbininkų civilėms 
teisėms suvaržyti, riaušėms iš
šaukti. Komitetas sako, kad ši
tokia samdytojų praktika turi 
būti likviduota, ir jis, komite
tas,/ ruošia įstatymų projektą 
tam piktui pašalinti. L

Popiežių laidos 
antradienį

VATIKANO MIESTAS, vas. 
13. — Apskaičiuojama, kad pe
reitą sekmadienį 200,000 žmo
nių atlankė šv. Petro bazili
ką popiežiaus Pijaus XI palai
kus pamatyti. Didelės minios 
žmonių laukta pirmadienį.

Antradienį, 4 valandą popiet, 
popiežiaus palaikai bus įdėli į 
tris karstus ir patalpinti krip- 
te greta kitų popiežių ir ka
ralių. Pirmas popiežiaus kar
stas bus iš kipariso medžio, 
antras iš švino, o tretysis iš 
ąžuolo medžio.

Į Vatikaną atvyko kunigaik
štis Don Ludovico Chigi-Alba- 
ni. Jis prižiūrės, kad butų lai
komi slaptybėje pasitarimai 
kardinolų, kurie rinkis naują 
popiežių. Šitas maršalkų parei
gas Chigi šeima eina jau nuo 
1712 metų.

Į Romą atvyko Francuzijos 
kardinolas Achille Lienart ir 
Vokietijos kardinolas von Faul- 
kner. Dauguma Italijos kardi
nolų jau yra Romoje. Ameri
kos kardinolams atvykus pra
sidės naujo popiežiaus rinki
mas.

Pagerbė mirusi 
popiežių

WASHINGTON, D. C., vas. 
13. — Jungt. Valstijų atsto
vų rūmai ir senatas pirmadie
nį priėmė rezoliuciją, kuri iš
reiškė mirusiam popiežiui Pi
jui XI pagarbą. Po to abieji 
rūmai uždarė posėdį. Tai pir
ma tokia pagarba popiežiui 
Jungt. Valstijų istorijoj.

Prez. Rooseveltas 
tebeserga

WASHINGTON, D. C., vas. 
13. — Pirmadienį prez. Roo
seveltas jau ketvirtą dieną gu
lėjo lovoje, turėdamas sunkią 
šalčio formą.
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Hines byla tęsiama

NEW YORK, N. Y., vas. 13. 
.— Pirmadienį New Yorko 
Tammany Hali boso, James 
Hines, advokatas Strycker at
sišaukė į teisėją, prašydamas 
panaikinti Hineso bylą. Teisė
jas atsisakė prašymą patenkin
ti. Hines byla bus nagrinėja
ma toliau.

WASHINGTON, D. C., vas. 
13. — Vyriausiojo teismo na
rys, teisėjas Louis D. Bran- 
deis, rezignavo pirmadienį. 
Teisėjas Brandeis, 82’ metų se
numo, pasiuntė prez. Roosevel- 
tui laišką, kurs sako: “Prisi
laikydamas akto išleisto kovo 
mėn. 1 d. 1937 m. aš rezignuo
ju šiandie iš aktyvios tarny
bos teisme.”

Manoma, kad teisėjas Bran
deis rezignavo dėl senatvės ir 
dėl to, kad jo sveikata pasku

Iš Lietuvos
PATVIRTINTAS LIETUVIŲ 
MOKSLO BIČIULIŲ DRAU

GIJOS STATUTAS.

VILNIUS, vasario & d. —- 
Vilniaus vaivada patvirtino 
Lietuvių Mokslo Bičiulių Drau
gijos statutą.

DR. NATKEVIČIUS PASKIR
TAS LIETUVOS PASIUNTI

NIU MASKVOJE.

KAUNAS, vasario 10 d. — 
Lietuvos Charge d’Affaires 
Briuselyje Dr. Ladas Natkevi
čius paskirtas pasiuntiniu į 
Maskvą. Ligšiolinis pasiunti
nys Maskvoje Jurgis Baltru
šaitis atleidžiamas į pensiją.

ŠVEICARIJA PASKYRĖ PA
SIUNTINĮ LIETUVAI.

KAUNAS, vasario 10 d. įtei
kė kredencialus (skiriamuosius 
raštus) Valstybės Prezidentui 
pirmasis Šveicarijos pasiunti
nys Lietuvai p. Egger. Iki šiol 
Šveicarija savo pasiuntinio 
Lietuvoje neturėjo.

PRADĖS VEIKTI TRUMPŲ 
BANGŲ LIETUVOS RADIJO 

SIŲSTUVAS.

KAUNAS, vasario 10 d. — 
Nuo ateinančio sekmadienio 
(vasario 12 d.) pradės regu
liariai veikti 32,2 metrų ban
ga siųstuvas, kuris šventadie
niais 12 valandą perdavinės 
specialią programą užjūrio lie
tuviams.

KITŲ ŠALIŲ RADIJOFONAI 
PERTRANSLIUOS LIETUVIŠ
KOS MUZIKOS KONCERTĄ.

KAUNAS, vasario 10 d. — 
Lietuves nepriklausomybės pro
ga, vasario 16 d. nuo 9 vai. 
vakaro italų, estų ir latvių ra- 
dijofonai pertransliuos Kauno 
radijofono lietuviškos muzikos 
koncertą.

ATVYKSTA LIETUVIŲ DIE
NOS PASAULINĖJE PARO
DOJE REIKALAIS P-LĖ BA- 

_ RONAITĖ.

KAUNAS, vasario 10 d. — 
Iš Lietuvos atvyksta Vytauto 
Didžiojo’ Universiteto lektorė 
p. Baronaitė, kuri pamokins' 
tautinių šokių Amerikos lietu
vių jaunimą, besiruošiantį da
lyvauti Lietuvių Dienos pro
gramoje Pasaulinėje Parodoje. 
Panelė Baronaitė atvyksta lai
vu Ile de France, kuris at
plauks j New Yorką vasario 
21 d. I
1939/11/11 d.

tiniuoju laiku buvo menka. Ki
ti pranešimai sako, kad Bran
deis, pasitraukęs iš teismo, ke
tina pašvęsti savo laiką žydų 
visuomenės gerovei.

Teisėjui Brandeis rezigna
vus, prez. Rooseveltui teks pa
skirti ketvirtas narys į Vy
riausiąjį šalies teismą. Pirmi 
trys Roosevelto paskirti į šį 
teismą nariai yra: teisėjas 
Hugo Black, teisėjas Reed ir 
teisėjas Felix Frankfurter.

Alaskos lėktuvas 
nukrito į jurą

JUNEAU, Alaska, vas. 13. 
— šioje apylinkėj pirmadienį 
ieškota likučių lėktuvo, kurs 
audroje nukrito į jurą. Bijo
masi, kad penki lėktuvo pasa- 
žieriai bus žuvę.

Japonai sunaikino 
38 kinų lėktuvus
SHANGHAI, Kinija, vas. 13. 

— Japonų žinių agentijos Do- 
meį pranešimu pirmadienį, ja
ponai nušovė 18 kinų lėktuvų 
ir sunaikino 20 kitų lėktuvu 
buvusių Lanchow aerodrome.

• LONDONAS, Anglija, va
sario 12. — Tarp Vokietijos 
ir Šveicarijos randasi maža 
Liechtensteino kunigaikštystė. 
Jos plotas siekia 60 kvadrati
nių mylių. Dabar Vokietijos na
ciai daro- spaudimą, kad jos 
valdovas Franz Joseph II ati
duotų šąli Vokietijai. Reiškia
ma nuomonė, kad naciai gaus 
ko reikalauja.

Gruzdžių mst. turės 
elektrą

GRUZDŽIAI. — Gruzdžių 
miestas, kuris turi per 1500 gy
ventojų, iki šiol neturėjo elekt
ros. Dabar valsčiaus viršaitis 
daro žygių miestelį apšviesti. 
Už elektros stoties pastatymą 
bus duodama 10—15 metų 
koncesija.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

Velykoms
Siunčiame Paštu ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigų pasiuntimo 
ratas.

NAUJIIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradien., vasario 14, 1939

/š Klaipėdos Krašto
KĄ DAVĖ KLAIPĖDAI 
MIŠKO APDIRBIMAS
Neseniai įvykusiame Klaipė

dos lentpjūvės “Alfred Ehmer 
und Co.” darbininkų pobūvyje 
šios įmonės savininkas pasakė 
kalbų, kuri siekė sukelti įspū
dį, lyg vyriausybės medžio po
litika Klaipėdos krašte butų 
pagrįsta noru pakenkti vietos 
vokiečių gyventojų interesams. 
Miškų Departamentui buvo pri
kaišiojama, kad miškas teduo
damas lietuviškoms bei žydiš
koms firmoms, tuo tarpu, kai 
vokiečių įmonės, medžio ne- 
gaudamos, priverstos stovėti. 
Klaipėdos vokiečių spauda šiuos 
išvedžiojimus plačiai išgarsino.

Matyti, vyriausybės dėtos pa
stangos Klaipėdos medžio pra
monės būklei palengvinti nėra 
sulaukusios vokiečių visuome
nes teigiamo įvertinimo. Vy
riausybei 1931 metais pasiry
žus sudaryti tinkamas sąlygas 
rusų apvalių rąstų tranzitui į 
Klaipėdą, pastarosios lentpiu- 
vės, susitelkusios Klaipėdos Me
džio Sindikate, buvo įgalintos 
apdirbti 1,1 milijonų kietmel- 
rių. Turint galvoje, kad vienam 
kietmetriui apdirbti 1931—1938

ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikos 
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.
Mes Gydom Vyrų ir Moterų 

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

tism, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilus, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.
Pilnas jūsų sveikatos patikrini

mas už $1.50
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.
Kūdikių klinikas dykai kas šeš

tadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

metų vidurkyje Sindikatas bu
vo mokėjęs maždaug po 15 litų. 
Klaipėdos miestas šio tranzito 
dėka bus turėjęs bent 16 mili
jonų litų įplaukų, kurios, įeida
mos į Klaipėdos miesto ūkio gy
venimo arterijas, žymiai prisi
dėjo prie bendro miesto gero
ves augimo. Vyriausybė, nesi* 
tenkindama ta Klaipėdos me
džio pramonei teikiama paspir
timi, nukreipė į Klaipėdos kra
štų ir nuosavų miškų, kuris pir
ma aukštomis kainomis eidavo 
į Rytprūsius. Per paskutinius 
septynerius metus Miškų Depar
tamentas bus pristatęs Klaipė
dos krašto lentpjūvėms, neįei
nančioms Į Sindikatų arti 800 
tūkstančių kietmetrių apvalių 
rąstų. Šių lentpiuvių pajamos iš 
piOVinlo bent mažiausia bus 
pasiekusios 13—14 milijonų li
tų. Kitaip sakant, vyrlatisybės 
žaliavos tiekimo politikos dėka 
Klaipėdos medžio pramonė bu
vo įgalinta užpajamUoti arti 30 
mil. litų,S<urie liko Klaipėdos 
krašte, skatindami jo ūkinį kle
stėjimų.

Rodos, nėra reikalo įrodinėti, 
kad ši vyriausybės žaliavos tie
kimo politika buvo susieta sU 
dideliais sunkumais. Rusų ap
valių rųstų tranzitas į Klaipėdą 
pirmaisiais dviem melais vyko 
išimtinai geležinkeliais, tas pa
reikalavo žymių primokėjimų 
geležinkeliams. Iš viso geležin
keliais bus pervežta apie 700 
tuksi. ktm. rusų malkų. Bend
ra kalbamų primokėjimų suma 
bus siekusi ne mažiau kaip 4 
milijonų litų. Lygiai toks pats 
nuostolis Miškų Departamentui 
bus susidaręs dėl to, kad jis 
miškų, pristatomų Klaipėdos 
krašto lentpjūvėms, nebepar- 
duodavo į Rytprūsių rinkų, mo
kėjusių ir tebemokančių aukš
tesnes kainas. Taigi, vien lent
pjūvėms Klaipėdos krašte palai
kyti, vyriausybė yra paaukoju
si apie 8 milijonus litų, čia pri-

rinkikus patenkintu Dauginu 
dėmesio traukia į save tas fak
tas, kokia yra įvykusi permai
na Klaipėdos krašto padėlyje, 
kiek radikaliai yfa pasikeitusi 
Lietuvos vyriausybes politika 
Klaipėdos krašto atžvilgiu. Ne
seniai buvo tas laikas, kad Klai
pėdos krašte bttVo neleidžiamos 
net į nacionalsocialistines pa
našios uniformų dalys, nekal
bant jau apie ženklus, o dabar 
JaisVdi steigiasi nacionalsocia
listinės formacijos ir nieklis dėl
ių neptbtestuoja, ničkas to. ne
kliudo. Čia neišvengiamai turi 
kilti klausimas — kaip gi vi
sa tai leidžiamu, arba kodėl pir
ma nenorėta leisti?

CLEVELAND, O. — Ar
dei! Bierman laiko laikro
duką, kuris buvo padary
tas 1790 metais. Laikrodu- I Reikia pripažinti, kad nocio- 
kas priklauso Louis Aisen- naisocialistų ideologija ir dva- 
stein’o kolekcijai, kurios šia per paskutinius mėnesius 
vertė siekia $250,000. tiek pasikeitė, kad butų galima

į . .... ; ---- - pasakyti, jog pirma jie buvo
sitleda dar celiuliozės ir fane. valstybei pavojingi, o dabar jau 
ros gamyba, žaliavos tiekimas ne- Pakeitė Ūktai dalykų ver
stoms medžio gamybos šakoms limas; Niekas nėginčys, kad na- 
bus vyriausybei per pastarąjį |įonalao,ciaJ?®” ”e*^e 
dešimtmetį sudaręs nuostolį 
beht 9 milijonus litų suma.

Be to, pravartu nurodyti dar 
į tai, kad celiuliozės fabrikas 
jau kelintieji metai ' nemokti 
muito už jo importuojamąją 
anglį. Ir čia nuostolis bus sie-

apsisaugoti nuo hetikėtumų. 
Jeigu Lietuva šiuo atžvilgiu ir
gi panašiai' elgės, tai tas taip 
pat nenuostabu, nes ne viena 
Lietuva nacionalsocialistiniame 
judėjime mato tam tikrų pavo
jų sau, kuriam bevelija neleis
ti susidaryti.

Šiandien Lietuvoje aplinky
bės yra pasikeitusios. Vardan 
gerų santykių su Vokietija ir 
Klaipėdos krašto vokiečiams 
ryžtamasi parodyti tiek pasiti
kėjimo, kad duodama galimybe 
jiems Vartoti tas organizavimo
si ir veiklos priemones, kurios 
ligi šiol laikytos pavojingomis. 
Ar dabar jos nebepavojingos? 
Reikia mnyli, kad galimybe bū
ti pavojingomis pasiliko ta pa
ti. Bet iš kitos pusės imant, jos 
ne būtinai turi būti pavojingos, 
jos gali būti ir nepavojingos. 
Aukščiau minėtu sumetimu yra 
pasiryžta pasitikėti, kad jos bus 
nepavojingos.”

(Bus daugiau)

JUOKAI
PASIRUOŠĘS PADĖTI

Geležinkelietis: — Pone, pra
šom lipti į traukinį, ar dar ko 
laukiate ?

Keleivis: — Laukiu : 
dukterėčios. Ji jau matau grū
dasi per stotį: aš ją noriu dar 
kartą apkabinęs prispausti.

Geležinkelietis: — Tam jau 
nėra laiko, šį darbų aš galiu 
už jus atlikti.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

savo| Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Garsinkites “N-nose”
LIETUVIAI

AKIU Sl’liUALISTAl

------- -------------------------------------------£

CRANE coal company 
5332 So. Long* Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau ..............
> ! ta UI ■ . .Į .J.l.l . I l.l.l...........................  I J . I

i

bendra subvencijų suma Klai
pėdos medžio pramonei palai
kyti sudarys apie 20 milijonų 
litų. Tai yra ta kaina, kuria 
pavyko patikrinti darbo 3 tūks
tančiams darbininkų Klaipėdos 
krašte, vienkart laiduojant Klai
pėdos kraštui pajamas, kurių 
dydis bus siekęs nemažiau 100 
milijonų litų.

Nežiūrint visų sunkumų, ku
rie gludi bendroje Nemuno upy* 
no žaliavos bazės susmukime, 
vyriausybė ir dabar deda visų 
pastangų, kad Klaipėdos me
džio pramonė ir ateityje butų 
aprūpinta apvaliais rąstais. 
Kaip žinoma, pagqj neseįiiai su
darytąją sutartį su lenkais, Lie
tuva yra įgalinta gauti 75 tuks
iančius kietmetrių iš Lenkijos 
apdirbimui Klaipėdos lentpjūvė
se. Tas kiekis yra per pusę ma
žesnis už tą, kuris iki pastarų
jų metų buvo gaunamas iš So
vietų Rusijos. Tačiau jis yra 
kiek didesnis už tą, kurį rusai 
šiam sezonui buvo pristatę. Ga
limas dalykas, kad ir iš rusų

ir dvasioje yra visa eilė mo
mentų, kurie kiekvienai kitai 

| valstybei — ne Vokietijai gali 
atrodyti nepriimtini ir pavojin
gi, prieš jų nukreipti. Ir mes 
lygiai anksčiau, lygiai dabar 
galime rasti nacionalsocialisti
niuose užsimojimuose dalykų, 
kurie yra priešingi svarbiems 
Lietuvos valstybės interesams. 
Todėl visai nenuostabu, kad uc

-• u

viena Lietuva, o* daugelis vals
tybių, kurios šiaip jau kultūri
nio ten gyvenančių vokiečių ju
dėjimo neslopina, nacionalsocia
listinio veikimo neleidžia. To 
neleidimo sumetimai yra noras

Pagelbai Nuo
Ggįos M J,/ją kančios iš 

ItY <9 Raumenų 
^\\1^ Skausmo

RED CROSS
PLASTER

Pastebčkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausią 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir ne.dėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvvood 5107.

U

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Iii. Tačiau šis klausimas nėra 
esminis, nes dalis Klaipėdos 
medžio vcrslavicčių turi pasi
ruošti piautos medžiagos, kaip

bmbmhbbebsbdb

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. EuJeikisa
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
, DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

h—-v _ • koplyčios visose

Klausykit* musų Lietuvių radi* programų Šeštadieni* vakarais 
1 vaL vakar* U W. H. F. C. stotie* (142® KJ—PraneMj** 

F. SALTIMIERAS.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso . 
trumparegystę ir toliregystę, PrL^ 
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama > 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
[4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

“DRTGT ŠERNER
| LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

ir Akinių Dirbtuvė 
West 35th Street 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Ofisas
756

KITATAUČIAI
Dr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
' West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

MOKAME

»»oo<x

TAUPYK IR SKOLINKIS
■

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

tui iš Lenkijos. Tam tranzitui 
tinkamai prižiūrėti, sandėliuoti 
ir iš viso praleisti reikia tinka
mų aikščių ir tinkamo persond- 
lo. Tą uždavinį, aišku, tegalės 
atlikti tie kadrai ir los įmonės, 
kurios jau yra nuo seno įsikū
rusios Klaipėdoje. Taigi, geram 
norui esant, darbo bus pakan
kamai Klaipėdoje ir tie žmo
nės, kurie iš biznių su Dldž. 
Lietuva ir su lietuviais vien tik 
naudą turėjo.

1

Laidotuvių Direktoriai
Dr. V. E. SIEDLINSK1

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 0994.

Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

DĖL NACIONALSOCIA
LISTŲ ORCtANIZACI- 

JOS KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

Klaipėdos krašte vokiečiai 
pradėjo kurti naujų organizaci
jų, panašių į Vokietijos nacio
nalsocialistinius vadinamus 
smogikus^ Klaipėdiškių vokie
čių apsaugos būriai turi ir pa
našių uniformų, kariškų draus
mę ir tvarkų, tiktai neginkluo
ti. Klaipėdos lietuvių laikraštis 
'‘Vakarai” dėl tos organizacijos 
šitaip rašo:

“Mes nekalbėsime apie tai, ar 
S A pamėgdžiojimas šiandien 
Klaipėdos kraštui yra pats rei- 
kalingitihsias dalykas, kurį Klai
pėdos gyventojams reikia sku
binti duoti pirmiau, nei ką nors 
kilų. Jeigu šitai daro vadai, ku
riuos Klaipėdos krašto gyvento
jų dauguma Sau išrinko, tai jau 
jų dalykas, kuo jie manu saw

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jaustus' metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenufe Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placė Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Eafct 108th Street Tek Pullman 1210

ALBERT V. PETKUS ,
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49,th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cičero Phone Cicero 2109

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki

9
4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

____ KitiLietiiyiaj Daktarai____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS *
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn S t
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus* Jr.
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

Telefonas CICERO 3548

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

Valandos: 6:00—8:30 P. M.
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.
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Ką Žmonės Mano
BŪTINAI REIKALINGI JAGODA IR EŽOVAS

Iš milijonų laikraščių skai
tytojų ir šiaip suinteresuotų 
Rusijos žmonių gyvenimu 
vargiai atsiras bent vienas, ku
ris butų neskaitęs ar negirdė
jęs tokių garsių vardų kaip 
Jagoda ir Ežovas. Jagoda yra 
pirmiausia pasižymėjęs tuo, 
kad iškasė Baltosios juros ka
nalą, kuris jungiasi su demo
kratiškiausiu pasaulyje mies
tu, Maskva Kasdamas tą ka
nalą, jis budavojo jį tūkstan
čiais žmonių gyvasčių, maišy
damas su didžiausiais žmonių 
vargais, skausmais- ašaromis 
ir krauju. Už tokius drąsius 
žygius draugas Jagoda buvo 
iškeltas kone iki šventųjų, ku
rį garbina nemažas skaičius 
ir musų brolių lietuvių- Jago
da pasižymėjo visokių šnipų 
gaudymu ir siuntimu pas Ab-

rengiasi eiti gulti pas draugą 
Jagodą ?

Nors tie du garsus vyrai ir 
atliko daug darbo šnipų gau
dyme, bet tas darbas buvo pu- 
vėluotas- nes ne tik Rusijos 
beteisei liaudžiai, o ir visam 
pasauliui butų buvę daug nau
dingiau, jei toks šnipų gaudy
mas butų buvęs pradėtas daug 
anksčiau — tuomet pasaulis 
butų nežinojęs, kur tie Musso- 
lini, Hitleris, Smetona ir tam 
panašus parazitai. Bet dabar 
tie ir likusieji šnipai pridarė 
daug žalos darbo žmonių gy
venime. Ir mes, pažangieji lie
tuviai, negalime pasigirti, kad 
esame laisvi nuo tų šnipų, nes 
lietuvių liaudis yra nemažiau 
nukentėjusi, kaip tie vaisingi 
medžiai nuo žiemos baisių 
šalčių- žiaurių pūgų ir vėtrų.

[ ACME-NAUJ1EN V * i

Elsie Bambridge, mirusio 
anglų rašytojo Rudyard 
Kiplingo duktė, kuri “pa
krikštijo” savo tėvo vardu 
karinį laivą.

EGG ...............„............... $6.00
NUT ................................ $6.00
BIG LUMP ................... $6.00
MINE RUN ...................  $5.75
SCREENINGS ........... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

SAKYK—MANO ELEKTRIKI 
NIO PROSO JAU TIK NEGALI 
MA PRALENKTI!”

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

raomą.
Bet štai vieną gražią dieną 

ir galingam Jagodai užsibaigė 
kruvina puota, ir jis pats atsi
gulė prie savo kruvinų aukų, 
savo vieton palikdamas drau
gą Ežovą. Nors Ežovas ne iš
kasė kito kanalo, bet šnipų 
gaudyme pasižymėjo ne ma
žiau už savo draugą Jagodą 
ir po kiekvienos sugautos au
kos laižėsi, kaip vilkas avelę 
papiovęs. Užtaigi tavorščiui 
Ežovui buvo garbės liaurai 
nupinti ir į padanges jį kėlė 
daugelis musų brolių lietuvių. 
Bet staiga ir tavorščius Ežovas 
neteko džiabo. Kur jisai din
go, negirdėti, gali būti, kad

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

INSURANCE
'APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.
•

Kastine atdara kas v aka 
ras iki 8 vai. Sekmadie 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.

Mesgi, lietuviai, ištrukę iš 
carizmo nasrų ir atsidūrę šio
je laisvoje ir demokratiškoje 
šalyje, susibūrė į tą gausingą 
medį, tai yra į Lietuvių So
cialistų Sąjungą, kuri pradėjo 
nešti gausingus vaisius: šviesti 
savo brolius, traukti juos iš 
tamsių prietarų, ragindami 
skaityti pažangius darbinin
kiškus laikraščius ir knygas 
ir organizuotis į pažangias 
kultūrines organizacijas. Bet 
tai vaisingas medis, tai yra L. 
S. S.- tapo parazitų arba šni
pų užpulta. Dar ir po šiai dieg
liai jisai negali pilnai atsigau
ti, ir tuo yra pakirstas lietuvių 
kultūrinis bujojimas- Tur būt, 
nerasi nei vienos pažangios 
organizacijos, kur tie parazi
tai nebūtų padarę kokios nors 
žalos.

štai keletas metų atgal buvo 
suruoštas Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kur ir man teko 
dalyvauti. Kongreso tikslas bu
vo padėti musų broliams Lie
tuvoj pasiliuosuoti iš dabarti
nės priespaudos, kuri veda 
net prie netekimo Lietuvos 
nepriklausomybės, ir atsteigti 
liaudies teises arba demokra
tiją. Tai yra kilnus darbas, ko 
ir Lietuvos liaudis reikalauja. 
Bet ir čia neapsieina be šni
pų. Tai ir pasirodo, kad šnipų 
lizdų yra nemažai, ir lietuviai 
jokio kilnaus ir konstrukty- 
vio darbo negalės atlikti kol 
šnipai nebus išnaikinti. Tad, 
mano supratimu- būtinai rei
kalinga čistka, o ją gali sėk
mingai padaryti tik Jagoda ir 
Ežovas. Tai ar nebūtų gerai, 
kad musų broliai lietuviai, Ja- 
godos ir Ežovo garbintojai, at
sikviestų tuos du galingu vy
ru, kad jie apvalytų mus nuo 
šnipų? Tik apsivalę nuo tų 
parazitų, lietuviai vėl galės at
gyti, kaip tie medžiai po žie
mos šalčių. —X. £

M. ZOSČENKO

Skyle
štai, sako, Europoje laikro

džiai jau pigus. Ten jie be
veik dovanai atiduodami. Mu
sų pinigais skaitant laikrodis 
keturiasdešimt aštuonias ka
peikas kaštuoja, šitaip, tai ir 
aš suprantu.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS
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® “Imk jį iš manęs—tai yra budus balti
niams prosyti. Toks paprastas . .. toks 
greitas. •. toks lengvas.

“Tik pagalvok apie tai! Dabar, aš visus 
savo skalbinius galiu išprosyti—paklodes, 
rankšluosčius ir net marškinius—?sau pa-

Ko daugiau bereikia, kad prosyti tik

LAIKINOS VERTYBĖS 
labar dar duodama, perkant clek- 

u-inius prosus ir skalbyklas_ Jūsų 
elektrikos įtaisų krautuvėse

O pas mus už keturiasde
šimt aštuonias kapeikas abejo
tina ar ir sekundinę rodiklę 
nusipirksi, štai tas ir blogai.

Blogai, bet ir ne visai.
Gal būt, musų Tikslios me

chanikos trestas kitais klau
simais užimtas. .Gal būt, pas 
jį visai kili daug didesni už
daviniai. Gal būt, jis visą lai
ką dirba lygius, arba piliules 
nuo galvos, skaudėjimo. Aš ši
to nežinau.

Bet, matyt, laikrodžių jis ne
gamina. Jam, reikia manyti, 
ne tas galvoj.

Taip, bet tiesą pasakius mu
sų nekilmingame gyvenime lai- 
krodžiukai ne taip jau neiš
vengiamai reikalingi. Taip sa
kant, dienos metu laikrodis 
net ir neturi reikšmės. Galima 
pasakyti nereikalingas balas
tas, kuris tiktai kelnes žemyn 
nutraukia. Kai reikia darbą 
baigti—tai ir taip matyt. Gul
ti taip pat be laikrodžio gali
ma. Esti taip pat galima pa
gal pinigus ir apetitą.

Tačiau, broleliai mano, be 
laikrodžio keltis į darbą, ne
sakant blogo, žodžio, labai net 
bloga.

žinoma, galima pavyzdžiui 
pas kaimyną paklausti arba į 
Suomių stotį nubėgti pažiūrė
ti kiek valandų, bet visgi tai 
ne taip jau paprasta. Ir pas 
kaimyną gali laikrodžio ne
būti.

Mano, pavyzdžiui, kaimynas 
pats keliasi, kai aš keliuos. O 
aš keliuosi kai jis keliasi, arba 
kai buto šeimininkė atsike
lia. Tačiau buto šeimininkė ne- 
visuomet tiksliai atsikelia, 
šiuo atveju pas mus chrono- 
metriškumas raišuoja. Pas ją 
gal sąnarių reumatizmas ir ji 
gal po penkias paras iš lovos 
neišlenda, štai čia ir išsiaiš-
kink kuri valanda.

Nesakant blogo žodžio, labai 
nesmagu be laikrodžio. O svar
biausia dėl šios konjunktūros 
aš dažnai vėluojuosi į darbą.

Man taip ir pareiškė:
—Ateikit, drauge, tiksliau, 

o ne, tai jums prikirpsim.
Žinoma, stengiuos ir ke

liuos su gaidžiais.
Nu, o vasaros metu keliuos 

pagal saulę.
Paliai krosnį ant grindų 

mano kambary yra gana di
delis prakiurimas, lyg skylė, 
nežinomos kilmės. Ir kaip 
saulė šią skylę pasiekia, tai 
reiškia, nesakant blogo žodžio, 
be penkių septynios ir reiš
kia jums reikia keltis.

Bet ir saulė, šitas gana tik
slus švyturys, mane neseniai 
apvylė.

šioms dienoms pakeliu gal
vą nuo pagalvio ir žiuriu į 
savo gamtinį laikrodį. Ir ma
tau — iki skylės gana toli. 
“Reiškia”, — manau, — pusė 
septynių. Galima, — manau,-—

šposas. Bet kas svarbiau, kad kiekviena 
moteris gali išmokti į nenustatyta laiką 
prosyti paklodes ir įvairiausiai siutas suk
neles—kaip ekspertas.” ... Taip, jau šim
tai moterų meta senąjį prosijimo būdą— 
keičia modernišku elektrikiniu prosu. Dar

daug yra tokių naudingų dalykų, bet kol 
nepamatysi to modernojo elektrikinio pro
so veikiant, tol negalima įsivaizdoti kaip 
lengvai galima prosijimo darbą atlikti. 
Kodėl, tad, neužeiti ir paprašyti parody
mo dykai...kad ir šiandien.

ELECTRIC APPLIANCE DEALERS f ND 
PUBL C SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

dar pusę valandos snusteri”. 
Snusteriu pusvalandį. Atsike
liu nesiskubindamas. Einu 
tarnybon. Pasivėlavot sako.

Nu stačiai tikėt atsisakau.
—Ką jus? — sakau.
—Taip, — sako, — įsivaiz

duokit, pasivėlavot dvidešimt 
minučių. ,

—Broleliai,— sakau, —tik
ras nesusipratimas. Nieko ne
suprantu.

Vedėjas sako:
—Gal laikrodis pas tave vė

linasi?
—Taip, sakau,—žinoma, lai

krodis vėlinasi. .. Skylė, —* 
sakau, — vėlinasi, -o ne laik
rodis.

Aiškinu viską kaip yra.
Vedėjas sako:
—Senas traukas. Aš, — sa

ko, — pats gana ilgai pagal 
vinį karnyze keldavaus. Bet 
karnyzas pas mus smukt p ra
dėjo... Nu, o pas tave neki- 
taip, kaip namas susmuko.

Namas, nors nesusmukoj 
bet paskiau paaiškėjo — tie
sa, grindys truputį pasijudino. 
Del vabaliuko. Vabaliukas si
ją suėdė. Rodos, greitai teks 
ant lubų gyvent.

O taip, visa kita nieko sau, 
ačiū Dievui. Dalykai eina, kon
tora veikia. Lygiai gaminami. 
Kantrumas ir darbas viską su
trins. Vertė Al. Radeckas

JUOKAI
NIEKO DAUGIAU NEREIKIA

— Ką tu sakai savo žmonai, 
kai šeštadieniais vėlai vakare 
pareini ?

— Aš pasakau tik “Labas 
vakaras”, o kitką ji pati pa
sako.

— Kodėl tamsta vis dėvi se
nos mados apikakles?

— Dėl to, kad jei skalbėja 
su kieno kito ir sukeičia, tai 
aš visvien savąsias visad atgau
nu.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
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BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
“ R E X B I T T E R S ”

yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šaknų 
(Europine formula). Butelis šio žinomo biterio turėtų 
rastis kiekvienoje stuboje. Visai šeimynai patiks Rex 
Bitters. Pabandykite jį šiandien.

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse
, Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-4990

DISTRIBUTOR
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb-

BEER
GERKIT TIK GERĄ 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, 
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir 
patarnavimą*

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock

įstaigas, 
teisingą

6240

NAUJIENOS
NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ii 

paįvairintos

\Al HENOS duoda daugiausia žinių iš Chicago*. 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa 
šaulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie 
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy 
veninio klausimais, mokslinio turinio raštų 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Pilone LAFAYETTE 0161

. United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom yg 
už padėtus įZI. 

pinigus /t/

Duodam Pnckni*”? ant 1-mų 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandom nuo 9 rvto iki
5 vak. Serodom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEOERAL SAV-
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘‘NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

naujienos 
1739 S. Halsted SI, 
Chicago, III.

Vardas...... „..... ....................... ............

Adresas.............. —..........„.................

Miestas................................ ...................

Valstij a...... —--- ------------------------
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tų apie “paslėptą” nacių ir fašistų propagandų Ameriko
je. Pasirodo, kad toji propaganda yra nepaprastai išsi
vysčiusi. Ir juo tolyn, juo smarkiau ji yra varoma.

Propaganda varoma labai gudriai, paslėptoje, for
moje, kad neatbaidytų amerikiečių. Ir tos paslėptos na
cių ir fašistų propagandos įrankiais darosi stambieji ka
pitalistų laikraščiai.

Kalbama grupė visuomenės veikėjų įspėja amerikie
čius, kad jie butų labiau apdairus ir nepasiduotų tos rų- 
šies propagandai. O pažangiųjų žmonių pareiga, sako jie, 
turėtų būti kelti į aikštę tos propagandos žalingumų ir 
jos tikrų jį, tikslų.

Laiškas iš prūsų Lietavos
(Musų, specialaus korespondento)

Jaunimo tragedija
Prieš kiek laiko WPA socialių studijų skyrius išlei- 

gana išsamų veikaliuką apie farmų jaunimų, jo buk-

sų Lietuvos lietuvių panūdo ap
lankyti Lietuvą. Vargais nega
lais toji ekskursija gavo leidi
mų išvykti į Lietuvą. Paviešė
jo Kaune toji ekskursija kele
tas dienų. Pirmoje eilėje susku
bo Kaune pasimelsti bažnyčio
je. Kiek čia butą tikrai nuošir
džių ašarų, kai išgirdo bažny-

jautrumu ir nuoširdumu ji ta
ria tuos skundo žodžius, kad 
skaudu jų klausytis!

—Je, tie vokiečiai dabar iš
kraipė visų kaimų pavadini
mus, kas juos supaisys!
—Man Šešupė liko ir liks Še

šupe, o ne Zeksflus. Kad jie ga
lą gautų.

—Prasmegs vaike, 
juk tai vis ne prieš 
burs lietuvninks 
sprandą. Greičiau

lietuvninks! 
aš niekam blogo 
blogi darbai į ge-

prasmegs, 
gerą! Mus 
tur kietų 
vokietis jį

do
lę ir šansus.

Ko gali tikėtis farmose augąs jaunimas, kokia jo at
eiti*? ,

Prieš depresiją didelis nuošimtis farmose užaugusio 
jaunimo bėgdavo į miestus ir ten susirasdavo darbą. Bet 
maždaug apie 1930 metus dalykai pakitėjo: iš farmų su
plaukęs į miestus jaunimas ėmė grįžti namo, žinoma, 
prispyrė juos tatai daryti nedarbas.

Per paskutinius kelis metus iš farmų jaunimas jau 
nelabai bebėga į miestus. Tačiau jo būklė farmose yra 
apverktina, tiesiog tragiška. Vadinamoji racionalizacija 

i vis labiau jaučiama ir farmose. Mašinos ten irgi juo to
lyn, juo labiau pradeda išstumti darbininkus. Tokiu bu
du ir farmose pradeda pasireikšti nedarbas.

Nėra reikalo aiškinti, jog toli gražu nevisi farmose 
štai dabar North Carolinos senatorius Reynolds įne- gyveną žmonės turi savo farmas. Didelis jų nuošimtis 

šė bilių į senatą, kad ateiviai butų registruojami ir jų nuomoja farmas arba dirba dalininkais, atseit, už far- 
pirštų antspaudai nuimami. mų apdirbimą gauna tam tikrą dalį metinio derliaus.

Panašus bilius yra įneštas ir į Atstovų butą. Be to, I Be to, daugelis farmerių turi tiek mažai žemės, jog 
tarp senatorių ir kongresmanų yra susidariusi grupė, dideliu vargu gali prasimaitinti. Tokiu budu užau- 
kuri visais budais stengiasi užkirsti kelią įvažiavimui į gūsius savo vaikus jie negali aprūpinti.
Ameriką pabėgėliams iš Vokietijos ir kitų diktatorių Nuomininkų, dalininkų ir smulkiųjų farmerių vai- 
valdomų valstybių. kai kaip tik ir sudaro rimtą problemą, kadangi jie nei

Šia proga bus pravartu pažymėti, jog senatorius karmose negali pragyvenimo pasidaryti, nei miestuose 
Reynolds yra steigėjas vadinamųjų “gynėjų” organizaci- darbo susirasti. Dalykas tokis, kad miesto sąlygoms far- 
jos, kuri yra labai gimininga Ku Klux Klanui. Toji nau- jaunimui vis darosi sunkiau prisitaikyti, kadangi jis 
ja organizacija visai aiškiai stoja už “susipratimą” su ne i.uri reikiamo prisirengimo. Farmų distriktuose pa- 
Hitleriu ir Mussolini. prastai mokyklos yra silpnai pastatytos. Išmokti kokį

Bendrai imant, per paskutinius kelis mėnesius Ame-Įno1 s+arPa^ ^evrikjiėra galima. Nemokėdamas jokio 
rikoje pusėtinai sustiprėjo reakcija. Tai matyti iš <to, kas 
dabar dedasi kongrese, kur vadinamieji “naujadalybinin- 
kai” turėjo stambių pralaimėjimų. Akivaizdoje viso to 
tad ir susidaro itin rimtas pavojus ateiviams, prieš ku
riuos dabar prasidėjo visai nepalankus vajus. Jei prieš 
kelis metus tiesiog buvo neįmanoma, kad Amerika galės 
elgtis su ateiviais tarsi su kokiais nusikaltėliais, tai da
bar jau to tikrumo nebėra. Musų laikais taip viskas gal
vatrūkčiais kinta, jog visko galima tikėtis.

Prieš ateivius
Jau kuris laikas kaip Amerikoje pasireiškė judėji

mas prieš ateivius. Keliais atvejais buvo bandoma pra
vesti specialiai įstaitymai, kurie siekėsi ateivių teises pu
sėtinai suvaržyti. Michigan valstijoje buvo bandoma pra
vesti įstatymas, kad visi ateiviai, kurie nėra šio krašto 
piliečiai, butų registruojami. To įstatymo sumanytojai 
siūlė, kad ateiviams butų išduodamos specialios registra
cijos kortelės. Be to, jie reikalavo, kad butų nuimami at
eivių pirštų antspaudai. Vadinasi, kad su jais butų elgia
masi lyginai taip, kaip su kriminalistais.

amato ir būdamas menkiau išsilavinęs, farmoje užaugęs 
jaunuolis ifegali konkuruoti su miesto jaunuoliu.

Tiesa, federalė valdžia stengiasi padėti farmų jauni
mui. Tačiau ta parama gali pasinaudoti tik nedidelis 
jaunuolių nuošimtis. O tuo tarpu apskaičiuojama, kad 
1940 m. farmose augusio jaunimo skaičius sieks 10,000,- 
000! -

Todėl farmose augusio jaunimo problema darosi la
bai rimta, o jos tinkamas išsprendimas dabartinėmis sų- 
lygomis yra bęveik neįmanomas.

Propaganda
Totalinės valstybės yra sukurusios net specialias mi

nisterijas, kurios rūpinasi propaganda. Tarsime, Vokie
tijoje visi laikraščiai, visos kalbos, kurios yra sakomos 
ir transliuojamos per radijų, turi pereiti per tam tikrų 
koštuvų. Propagandos ministerija, kurios pryšakyje sto
vi Dr. Paul Goebbels, budriai žiuri, kad į laikraščius ne-1 
patektų naciams nepalankių žinių ir straipsnių. O ka
dangi visi Vokietijos laikraščiai faktiškai yra nacių val
džios kontroliuojami, tai jie ir spausdina tik tai, kas 
jiems padiktuojama. Kitais žodžiais sakant, jie yra pro
pagandos ministerijos įrankiai. Žinoma, tas pat yra ir 
su radijų stotimis.

Tokiu budu tiek Vokietijoje, tiek Italijoje, tiek kito
se totalinėse valstybėse spauda ir radijas tarnauja pro
pagandos tikslams. Nepalankios diktatoriams žinios yra 
nuslepiamos, o skelbiama tik tai, kas jiems naudinga.

Net Lietuva pasimojo pamėgdžioti totalines valsty
bes ir įsisteigė vadinamųjų “Visuomenės Darbo Vadybą”, 
kurių juokdariai vadina “Viešpaties Dievo Valia” ir 
“Veltui Duonų Valgo.” Tos įstaigos tikslas irgi yra pro
paganda. Tačiau kol kas ji nebando būti tokia įžūli ir 
akiplėšiška, kaip nacių ir fašistų tos rųšies įstaigos.

Amerikoje tos rųšies propaganda, rodosi, nėra įma
noma. Mes čia naudojamės spaudos ir susirinkimų lais
ve. Čia kol kas niekas nediktuoja laikraščiams, apie ką 
jie turi rašyti. Niekas negali laikraščiams uždrausti ne
palankiai apie aukštus valdžios pareigūnus rašyti.

Paviršutiniai tad žiūrint išrodo, kad viskas tvarko
je. Tačiau ar taip iš tiesų yra?

Tai labai svarbus klausimas, į kurį stengiasi atsaky
ti grupė žmonių, kurie yra susirūpinę išlaikymu laisvės 
šioje šalyje. Prieš metus laiko jie suorganizavo specialių 
įstaigų, kuri su atsidėjimu seka mažiausius posūkius A- 
merikos gyvenime.

Tos įstaigos vadovybė visais atžvilgiais yra kompe- 
tentiškaį kadangi susideda iš įžymių visuomenės veikėjų, 
pažangių žurnalistų ir mokslininkų.

Prieš kiek laiko toji įstaiga išleido labai įdomų raš-

ĮVAIRENYBES
Nepaprastas profeso 

riaus nuotykis
Paryžiuje

Vienmarškinis naktį gatvėje 
kardu rankoje

su

Vienas naktinis Paryžiaus po
licijos patrulis šiomis dienomis 
labai nustebo, susidaręs Raspai- 
lio bulvare, Montparnasso 
kvartale, su namų pasieniais se
linančiu visai vienmarškiniu 
•vyru su dideliu senoviniu kar
du rankoje. Policija sulaikė 
keistuolį ir ėmė klausinėti. Pa
tyrė turinti reikalą su jaunu 
profesoriumi, tik prieš mėnesį 
vedusiu šviesiaplaukę gražuolę. 
Tą naktį profesorius susibarė 
su savo jaunąja žmona. Įniršu
si gražuolė pačiupusi nuo sie
nos didelį senovinį kardą ir ke- 
sinusis jį nudobti. Profesoriui 
vis dėlto pavykę atimti iš jos 
kardą. Su tuo kardu visai vien
marškinis išbėgo jis iš namų į 
gatvę.
pyktis greit praeis. Tačiau žmo
na užsirakino ir nebeįleido jo 
daugiau į butą. Tad ir teko jam 
pasieniais visai vienmarškiniam 
su kardu rinkoje selinti į savo 
draugo butą prašytis nakvynės. 
Pakeliui jį sulaikę policininkai 
nusivedė į nuovadą. Iš nuova
dos policija patelefonavo jo 
žmonai, kuri jau buvo aprimu
si ir netrukus atnešė į nuovadą 
savo vyrui drabužius ir nusive- 

I de jį namo.

Pranašingi marš* 
žodžiai

Fošo

Fošas, 
parėjo 

Didžia • 
yra pa

' Prancūzų maršalas 
nuo kurio daugiausiai 
Vokietijos nugalėjimas 
jame kare, 1921 metais 
sakęs šitokius žodžius,

— Sąjungininkai (vadinas, 
Anglija ir Jungi. Amerikos 
Valstybės) nepanorėjo Prūsijos. 
Jie atsisakė Bavariją padaryti 
iSavankiška valstybe ir sudary
ti, kai aš reikalavau, eilę Rei
no respublikų. Atsiminkite ma
no žodžius:; nepraeis nei 10- 
ties metų, kai mums teks skai
tytis su naujo karo galimu
mais su Vokietija, o per 15 
nuims teks ir kariauti.

Tiesa, kol kas kariauti ne
prisiėjo, bet karo galimumai su 
Vokietija yra iš tikrųjų labai 
dideli.

Teismas Uždraudė Šu
niui Loti

kad žmonos
Londone įvyko nepaprastas 

teismas. Kažkoks inžinierius 
iškėlė bylą savo kaimynams už 
tai, kad jų šuo kiekvieną rylą 
septintą valandą pradeda loti 
ir tuo budu trukdo jam miegą. 
Teisme paaiškėjo, kad šuo lo
jo todėl, jog kieme buvo ne
ramus gaidys. Nežiūrint to, tei
sėjas inžinieriaus naudai pritei
sė penkis svarus šterlingų ir 
uždraudė šuniui loti prieš sep
tynias rylaisv

Ar nekeista, kad aštuoniasde- ka! Rudenio metu keletas Pru- 
šimts milionų vokiečių drebėte I 
dreba dėl keletos dešimties tūk
stančių lietuvių Prusų Lietuvo
je, tai yra Tilžės krašte! Pra
minta filosofų, poetų vokiečių 
tauta negali rainiai žiūrėti į 
Tilžės krašto lietuvius, kurie 

i tik vieno tetrokšta — išsilaiky
ti lietuviais, tai .yra kalbėti, gal
voti, skaityti ir melstis lietuviš-|čioje lietuviškai giedant ir ku
kai. nigą lietuviškai pamokslą sa-

Bene jau šešiasdešimts metų, kant! Verkė visi, verkė moters, 
kaip Tilžėje eina lietuvių laik- verkė vyrai, verkė maži ir su- 
raštis “Naujas Tilžės Keleivis”, augę išgirdę lietuvių kalba pa
kuria seniau tik “Tilžės Kėlei-1 maldas. Tūlas tarė, galįs ra
viu” 
turinio laikraštis, 
pora kartų į savaitę ir labai 
kruopščiai atsidėjęs seka vietos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą ir 
kartu akylai pastebi kurias vie
toves iš amžių gražiai lietuviš
kai vadinamas vokiečiai pakei
tė grynai vokišku pavadinimu.
Taip lygiai kaip daug kas laik- Į kinimo vien tik todėl, kad jau-j 
raščiuose deda mirusių nekro- čiasi lietuviais esą. Ir vos spėjo 
lOgus, taip lygiai Naujas Tilžės pereiti Vokietijos sieną, kaip 
Keleivis sužymi tas vietas, ku- kai kurie iš jų buvo apstumdy- 
rios pakeičiamos vokiškai. Ko ti, pajuokti, pašiepti, kam jie 
gi trokšta tasai laikraštis, o lik vyko į Lietuvą! 
vieno: Visi lietuvninkai kalbėki- “Kultūringas” vokietis, maty
le lietuviškai, saugokite savo kitę, negali pakęsti tų, kurie nc- 
molinos kalbą! nori pamiršti kuo jie esą gimę!

Rodos, iš seno šitas laikraš- Visoje Prusų Lietuvoje uki-MauS Jll» ^c» kurie išsilaikė, 
lis niekam skersai kelio nešto- ninkai lietuviai slapčiomis da- jokios audros jų neužgaus! Tę
vi, o juo labiau nesiginčija su bar renkasi ir renkasi vien tik pavasaryje jau neskamba 
valdžios parėdymais. Ir tai ra- dėl to, kad bendrai susėjus lie- pauI<uosc lietuviška daina, bet ji 
miausio budo tasai laikraštis tuviškai pakalbėti, pašnekėti ir nėra svetima šeimos židinyje, 
yra tikru rakštų vokiečio aky- lietuviškai evangeliją paskaity- Liko tasai sveikas branduo- 
jc. Vokietijos valdžios pareigu- ti. Įb’s> kurio jokios piktos
nai nedrįsta viešai paskelbti šį 
laikraštį uždarius, už tai pas 
jo skaitytojus lankosi šie parei
gūnai ir įkalbinėja jo neskaity
ti. Tai tikra geda vokiečių kul
tuvai! Vokiečių tauta bijosi ke
lių dešimtų tūkstančių lietuvių 
lietuviškai kalbančių ir tai, ku
rie jau viešai nedrįsta su savo 
gimtąja kalba pasirodyti, šiau
rės Amerikos lietuviai 
gražų darbą padarytų, 
laikraštį užprenumeruotų 
pačiu moraliai paremtų 
Lietuvos savo tautiečius, 
atspariai grumiasi prieš vokie
čius. Tasai laikraštis yra labai 
pigus, vos pora dolerių į me
tus kaštuoja. To laikraščio ad
resas toksai: E. Jagamast, Til- 
zit, Hobeslrasse 78, Germaniu.

Tilžėje jau tik vienoje bažny
čioje sekmadieniais laikomos 
lietuvių kalba pamaldos. Į jas 
susirenka šimtas kitas lietuvių 
ir daugumoje moters. Pamal
das laiko kunigas Adomcit. Vi
sose kitose bažnyčiose prūsų 
Lietuvoje jau lietuvių kalba pa
maldų neišgirsi, jos išguitos, 
lietuviai kunigai išvaikyti. Jau 
ir kunigą Adomeit kelis kartus 
pas save kvietė policija ir jam 
patarė lietuviškai pamaldų ne
laikyti. Bet kunigas Adomcit 
prašė, kad jam butų oficialiai 
uždrausta lietuviškai pamaldas 
skaityti, bet Vokietijos valdžios 
pareigūnai šito oficialiai nenori 
uždrausti, o kunigas Adomcit 
neturėdamas viešo įsakymo lie
tuvių spiriamas neatsisako lie
tuviškai melstis.

Taip ir eina toji tyli kova už 
lietuvystės išsilaikymą.

Neseniai buvęs toksai gana 
keistas, bet vokiečiams budin
gas atsitikimas. Lietuvis M. įsi
mylėjo į vieną lietuvio ūkinin
ko dukrą ir pasiryžo ją vesti. 
Tai sužinoję vokietininkai hit
lerininkai iššaukė pas save tą 
mergužėlę ir pagrąsino jai, jei 
ji ištekėsianti už lietuvio, tai 
jos tėvas neteksiąs turto, o bu
simas jos vyras negausiąs dar
bo... Jei nori, tekėk už vokie
čio!

Tai “kultūringųjų” vokiečių 
darbai, darbai apie kuriuos kul
tūringas pasaulis nieko nežino, 
spauda nerašo!

Juk ar tai sensacija, jei vo
kietis spaudžia lietuvį. Juk lai 
ne naujiena, jei vokietis skuba 
išnaikinti visa, kas yra lietuviš-

Tilžės Kelei- maldas, 
vadinosi. Tai nekalčiausio miai mirti, nes savo 

Jisai išeina įkalba Dievui laisvai 
dęs! Tai buvo didele 
mo valanda!

Išvyko iš Kauno visi 
mi! Čia jie pajuto esą neskriau- 
džiami kaipo lietuviai, bet net 
pagerbti. Bent kelioms dienoms 
nusikratė pažeminimo ir panie-

motinos 
pasimel-

ašaroda-

nulauš, negu
—Ak die, 

neveliju, bet 
rą neišeina!

Taip kalba toji rami, pilna 
pasitikėjimo Prusų Lietuvos u- 
kininkė! Deja, jos vaikai jau 
lietuviškai nekalba.

—Je moka, moka lietuviškai, 
kur čia jie nemokės mano mo
tinos kalbos, bet negali kalbėli, 
bet kada nors kalbės! Kalbės 
vaike! Prabils lietuvninkų ka
pai savo motinos kalba! Kas 
dabar pažeminintas, bus išaukš
tintas, juk taip evangelijoje sa
koma!

Tikėk, vaike, kad taip nebus. 
Juk viskas melu grįsta, o kas 
melu rėdyta, tai į gerą neišeis!

Panašiai kalbančių jus sutik
site čia 
skriausti, 
naikinti! 
nekalbus,

tuksiančius. Jie nu- 
pa žeminti, bet neiš- 

Vielos lietuvninkas 
savyje užsidaręs, sa-

saugo lietuviškas tradicijas. Ne-

jėgos

smui
kai p 

mokykloseI V()kicčiai kovoja su vielos lie-

r

tikrai 
jei šį 
ir tuo

kurie

leivis slapčiomis skaitomas. Butų galima daugybes 
Viešai bijomasi skaityti! | neti visokių atsitikimų,

Tilžės vidurinėse i 
esama nemaža lietuvių moki-1niūkų atsparumu, ir visi tie 
nių, bet jie viešai neiaįsla tarp 
savęs lietuviškai kalbėli.

Tokia tai viešpatauja dvasia. 
Tokia tai kitų tautų neapykan
ta čia yra įsigalėjusi! Ir vistik 
nepaisant į visus varžtus, į vi
sus persekiojimus lieluviškasai 
atsparumas dar visur jaučia
mas.

Aštuoniasdešimties milionų 
vokiečių tauta bijosi kelių de
šimtų tūkstančių lietuvių ir vi
sokiais budais juos persekioja! 
Bet persekioja ne viešai, bet 
slaptai, vogčiomis, lyg vagiliai 
negrynos sąžinės vedami spau
džia lietuvius! O kas tuos lietu
vius čia gali užtarti, kas jiems 
gali ištiesti pagalbos ranką? Pa
saulis tyli!

Lietuva nėra liek pajėgi, kad

galėtą viešumoje paskelbti. Lie
tuvos spauda lygiai, kaip ir Til
žės Naujas Keleivis lik pažymi, 
kurios lietuviškos vietoves vo
kiečių vardais pavadintos! Ir 
tik! Tai tikrai skaudus likimas!

Čia, Tilžės krašte, visas lietu
vių gyvenimas varomas į mu
ziejus ir į kapus. Dar seniau 
Tilžėje vielos kareivių pulke 
skambėjo lietuvių kalba, nes į 
jį stojo tarnauti veik išimtinai 
vietos lietuviai. Dabar jau taip 
sutvarkyta, kad vielos lietuviai 
kariuomenes prievoles atlikti 
gujami į Vokietijos gilumą. 
Jau nebegirdėti kareivių tarpe 
lietuviškų dainų. O kadangi net 
ir vokiečių tarpe labai yra mė
giamos lietuvių dainos, lai jos 
išverstos į vokiečių kalbą ir 
kareivių tarpe dainuojamos.

Įsišnekėjau su viena Tilžės 
apylinkes ūkininke lietuve. Ji 
Tilžės mieste pirko lietuvišką 
kalendorių ir saugojo jį kaipo 
didžiulę brangenybę.

—Juk mano tėvų tėvai 
kilis kalendorius turėjo, o 
bar vaike jau sunku!

—Ak tu Dieve, kaip sunku 
šiais laikais lietuvninkui būrui 
gyventi! Dievas taip aukštai 
musų maldos negirdi, žeme 
taip mažai paguodos duoda, o 
tie vokiečiai tik iš musų tyčio
jasi !

Jos kaktoje spindi melsvos 
kupirtos ilgesio akys! Su tokiu

to- 
da-

ko, lai amžiams liks.
Tik viena galima pasakyti, 

kad vielos lietuvninkai toje ko
voje už savo papročius, už sa
vo kalbą pasiliko vienui vieni, 
niekas jų neparemia, niekas jų 
nepalaiko.

Tai nykštuko kova su milži
nu slibinu, bet gyvenime ir taip 
būva, kad ne visuomet tasai ga
ilimas slibinas laimi! —L.

Iš Lietuvos
Pasirinko sensacingą 

keršto būdą
KAUNAS. — Kauniete A- 

nastazija Laskauskienč labai 
pyko ant pažįstamos Scholas
tikos Pečiulaitienūs už tai, kad 
Pečiulaitienė paviliojo jos vyrą 
ir su juo gyvenus. Laskaus
kienč nutarė Pečiulaitienei at
keršyti, bet taip, kad toji “su
pūtų kalėjime”.

Laskauskienč vieną dieną 
atbėgo j kriminalinę policiją, 
vėliau į nuovadą ir verkdama 
skundėsi, kad Pečiulaitienė su 
St. Rimeika ir K. Griškevičium 
pagrobę jos dukterį Valeriją, 
10 metų amžiaus, ir nužudę.

Policija pradėjo šią “žmog
žudystę” aiškinti ir greit iš
ėjo aikštėn, kad Laskauskienč 
savo dukrelę nuvedė į Julija- 
navos km. pas pažįstamus, vė
liau į senamiestį ir ją įmokė 
sakyt policijai, kad ji buvus 
Pečiujailienės pagrobta, mušta, 
o paskui išvežta į kaimą. Ta
čiau mergaitė kvočiama pasa
kė ne taip kaip motina ją mo
kė meluoti, bet taip kaip iš 
tikrųjų buvo.

Vėliau kvočiama ir motina 
prisipažino, kad iš keršio me
lagingai skundus.

Laskauskienč už tai buvo 
patraukia teisman ir sausio 2 
d. Kauno apygardos teismo nu
bausta trimis mėnesiais papra
sto kalėjimo.

pirko du didelius Sibiro lokius, 
kurie iš Sibiro per Leningradą 
ir Klaipėdą jau atgabenti į Kau-
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K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas
J. DEGUTIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIS 
KONTESTAS

Laike šios savaitės apsiėmė 
darbuotis Jubiliejiniam Kontes- 
te, kaipo kontestantai, sekami:

Mrs. Marijona Ascilla 
Jonas Kaulinas 
Juozas Ascilla 
V. B. Ambrose 
Benedict Vaitekūnas 
Peter Galskis

Kurie nusitarę darbuotis Ju
biliejiniame Konteste ir dar ne
užsiregistravę, tai malonėkite 
tuč tuojau pranešti kontesto ve
dėjui, kad jis galėtų įtraukti į 
sąrašą kontestantų ir paskelbti 
Naujienose, kad jau apsiėmėt 
darbuotis kaipo kontestantai, 
nes tada yra lengviau gauti 
naujų narių. Lauksim!

BAZARO SERIJŲ 
PLATINTOJAI

Čia yra pažymėti vardai ba- 
zaro tikietų platintojų. Bazaras 
įvyks kovo 25 ir 26 d.d. Lietu
vių Auditorijoje. Kurie dar ne
turite pąėmę bazaro tikietų pla
tinimui, lai prašome kreiptis į 
Draugijos ofisą. Už kiekvieną 
išplatintą seriją yra teikiama 
dovana. Kviečiame visus drau
gijos narius į darbą, kad ba- 
zarą butų galima padaryti sėk
mingą.

P. Burba v
Mrs.' P. Janulis
Mr. Ivinskas \
J. Kazlauskas
K. Drusutis
A. Bartkus
J. Bočiunas
Mrs. M. Dold
Mrs. Račiūnienė 
M r. Nagly s 
Mrs. Vaivadienė
A. Buivydis
P. Zelvis
Mike Senko
A. Povilonis
S. Rudelis
B. F. Tipšas
F. Venckus
Mr. M i tekus
Mrs. Bedaukienė
W. Vera i t is 
Miss J. Miller
Mr. Thomas
Miss Strikol
J. Mozūrai lis 
Mrs. O. Klikunas
J. Baklys
B. Burdulytė.

(Bus daugiau)

Frank Klikna

100 NARIŲ DRAUGIJAI

Frank Bulaw
Frank Bula\v šiam Draugijos 

konteste dirbdamas pasižadėjo 
įrašyti dar šimtą narių į Chica- 
gos Lietuvių Draugiją.

Šimtą, o gal ir daugiau iš jo 
galima laukti žinant, kad per 
praeitus kontesto metus jis įra
šė į Chicagos Lietuvių Draugi
ją per penkis šimtus narių. Be 
to, Bulaw’o pasidarbavimu liko 
įkuria ir keturiolika Chicagos 
Lietuvių Draugijos skyrių bei 
Kultūros Draugijų kiekvienoj 
didesnėj lietuvių kolonijoje. 
Tad, reikia pripažinti, kad jis 
yra tikrai sumanus organizaly- 
viam darbui ir 100 narių jam 
nebus sunku įrašyti į C.L.D.

Šiam Draugijos konteste Bu- 
law galės tik atliekamu laiku 
dirbti. Jau jis iš anksčiau yra 
iradėjęs dirbti “Naujienų” kon- 
lesle. Be to, jis atstovauja ir 
Milda Auto Sales, Buick ir Pon- 
tiac automobilių agentūrai, kur 
netrukus prasidės automobilių 
pardavimo rugiapiutė. Vadinas, 
šeina taip, kad šiais metais Bu-
aw‘as besuspės tik šimtą na
rių įrašyti į Chicagos Lietuvių 
Draugiją.

Frank Klikna yra darbštus ir 
energingas žmogus. Keliolika 
metų atgal, kai pradėjom kon
testą, lai ir p. F. Klikna buvo 
pakviestas darbuotis. Jis apsiė
mė ir įrodė, kad jis gali gauti 
naujų narių, nes per trumpą 
laiką gavo kelis desėtkus.

Šiais melais, pradėdami Jubi
liejinį Kontestą, pakvietėm p. 
Klikną, ir jis mielai sutiko pa
sidarbuoti ir gauti liek naujų 
narių, kad galėtų gauti laiva
kortę į Lietuvą.

Na, Frank, lauksim!

Marijona Ascilla
Marijona Ascilla, lai gabi ir 

nenuilstama darbuotoja. .Jinai 
per pereitą kontestą įrašė per 
40 naujų narių. Kadangi p. As
cilla daug darbuojasi Pirmyn 
chore ir taip pat dar ir kito
kiose organizacijose, lai kaip 
moteriai gauti tiek narių, tai, 
žinoma, reikėjo pusėtinai sun
kiai padirbėti. Žinant kiek p. 
Ascilla turi energijos ir noro 
dirbti, aš manau, kad šiame 
Jubiliejiniame konteste užrašys 
tiek naujų narių, kad galėtų 
gauti pirmą dovaną, Tai yra 
laivakortę į Lietuvą ir atgal.

Petras Galskis
Petras Galskis vienas iš tvė

rėjų šios Draugijos, daug kar-

Juozas Ascilla yra senas ir 
veiklus Draugijos narys. Regis, 
visuose kontestuose dalyvavęs 
ir visada su geru pasisekimu.

Kai kurie Juozo draugai pra
našauja, kad Juozui yra gali
mybe būti vienam iš pirmuti
nių šiame konteste kontestantų, 
nes jis šiuo laiku nedirba ir to
dėl turi daug laiko pašvęsti 
Draugijos gerovei. Na, jeigu 
bus tarp pirmutinių, tai, žino
ma, laimės pirmą dovaną; o 
pirma dovana, — lai laivakor
tė į Lietuvą ir atgal.

Pranašystės tavo draugų, 
Juozai, gana geros tavo labui 
ir kadangi dažnai svajoji apie 
Lietuvą, lai smarkiau pasidar
bavus yra proga pamatyti Lie
tuvą nemokamai. Reikia tik tu
rėti energijos ir pridėti darbo 
ir laivakortė bus.

Juozai, ką manai?

CHICAGOS LIETUVIŲ
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS

šiandien, vasario 14 d., Ma- 
sonic Temple patalpose (1547 
N. Leavitt St.) įvyks Chicagos 
Lietuvių Draugijos susirinki
mas. Prasidės 7:30 vai. vakaro.

Susirinkimui pasibaigus turė
sime ir programą. Dr. Bruno J. 
Zu bričkas skaitys prolekciją a- 
pie vitaminus.

Apie vitaminus mes daug gir
dime, o ypač paskutiniais ke
liais metais. Tačiau retas kuris 
musų turi aiškesnį supratimą 
apie tuos misteriškus dalykus, 
be kurių mes negalime būti 
sveiki.

Vitaminai yra tam tikri che
miški junginiai, kurie suranda
mi maiste. Jei žmogus negauna 
pakankamai vienos ar kitos ru
des vitaminų, tai jis pradeda 
nekaip jaustis, o kartais ir ga
na rimtai suserga.

Tačiau apie vitaminų vaid
menį žmogaus sveikatos palai
kyme jus patirsite šiandien iš 
Dr. Zubricko prelekcijos.

Rockford, III.

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos sporto sekcija su ne
paprastu smarkumu didžiai 
triumfuoja, ir to triumfo pasė
koj sporto mėgėjai randa savo 
sielai daug pasitenkinimo ir iš 
kuituriečių pusės susilaukė 
daug pritarimo, kad sporto me
ną plėsti ir tobulinti iki aukš
čiausio laipsnio.

Pereitą pavasarį kuituriečių

AR RENGIES VAŽIUOTI Į LIETUVĄ
Jei taip, tai jau laikas apsi- kambario dėl dviejų nebuvo

rūpinti dokumentais ir svar
biausia, užsisakyti laive vietą, 
sumokant mažą dalį laivakor
tes (deposit) pinigų.

Pas mus lietuvius kažkodėl

I
yra priprasta vis vilkinti iki 
paskutinių dienų. Iš praktikos
patirta, kad kitų tautų žmonės, 
kurie rengiasi pavasarį vykti j 
Europą, kelionės reikalais pra
deda rūpintis jau gruodžio ar
sausio mėnesiais. Mat, užsisa
kęs anksčiau laive vietą gali 
dar pasirinkti geresnį kambarį, 
ir tas visai nieko brangiau ne
kainuoja. Yra priimtas papro
tys, kad kas pirma užsiregist
ruoja, tam užsakomas geresnis 
kambarys. Ypatingai tiems ke
leiviams, kurie ketina vykti 
trečia klase. Skirtumo kainoje 
nėra, ar užsisakysi dabar, ar 
prieš laivui išplaukiant, jei dar 
bus vietos. Bet jau kambario 
patogume skirtumas yra, reikės
imti tokį kambarį, kokį dar 
bus galima gauti. Paskui len
ta girdėti nusiskundimų, kad,
mat, kaip mums lietuviams, 
tai ir pataikoma prastesnės vie
tos. Toks sakymas neturi ma
žiausio pagrindo, nes taip nėra. 
Tad šiuo savo rašiniu noriu at
kreipti savo tautiečių dėmesį, 
kad jau laikas pasirūpinti apie 
kelionės kambarį, jei manote 
šią vasarą vykti į Lietuvą. Ypa
čiai vasaros sezonu, kada ju
dėjimas per Atlantiką būna la
bai didelis ir vietų jau neleng
va gauti. Ypač dar susidaro 
sunkumų vedusioms poroms su

galima gauti. Dėlto kad iš ank-Į 
sto neužsisakė.

Turint šiuos faktus prieš 
akis, mano patarimas, kad 
kiekvienas, kuris vyks šią va
sarą į Lietuvą, pasirūpintų apie 
tai dar nieko nelaukdamas, šią 
vasarą išplauks, kaip yra žino
ma, tik viena tiesioginė į Klai
pėdą ekskursija gegužės 31 die
ną. Jei norite prie jos prisidėti, 
kreipkitės į bet kurį Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Amerikoje narį, kuris rūpestin
gai ir gerai tamstai patarpinin
kaus užsakyti vietą laive, iš
gauti dokumentus ir suteiks ki
tus kelionei svarbius patari
mus, kokie tik bus reikalingi, 

b
Kitos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje 
Ine. ekskursijos į Lietuvą iš
plauks sekančiomis dienomis: 
gegužės 13 dieną Europa; ge
gužės 31 dieną Gripsholm; bir
želio 14 dieną Aųuitania; lie
pos 1 dieną Gripsholm; liepos 
13 dieną Statendam. Jau laikas 
pasirūpinti dabar, prie kurios 
norite prisidėti ekskursijos, 
brangiau nekainuos laivakortė, 
sumokėtus rankpinigius (de
posit) pinigus, jei dėl kokios 
priežasties negalėtumėte išva
žiuoti, gausite atgal. Kreipki
tės pas lietuvį agentą, kuris 
jums patinka, atminkite Šukį 
savas pas savą”, neužmirškite 

to, kad tauta be prekybos ir 
pramonės — lai kūnas be dva
sios.

Kada Persivalgymas
Sudaro Viburių

Užkietėjimą
PASIGELBĖK ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BUDU!
Visi mes mėgstame gerą valgį. 

Bet kai kada mes perlaisvai nau
dojamės riebiais ir su įvairiais prie
skoniais valgiais. Ir tas dažnai su
daro vidurių užkietėjimą.

Kada jūsų viduriams reikalinga 
veikti, vartokite Ex-Lax. Tas duos 
jums gerą visišką išvalymą ir ne
sukrės jūsų virškinimo sistemos.

Ex-Lax yra gerai veikiantis, 
švelnus ir lengvas priėmimui. Jis 
taip gardus kaip geras šokoladas. 
10c. ir 25c- dėžutės yra pas jūsų 
vaistininkus.

SArGOKFTftA PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSAKYKIT J| PAKEIČIANČIŲ t

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt reras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

kambariais. Kai kuriems prisi
eina važiuoti atskiruose kam
bariuose tik dėl to, kad jau

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungos Amerikoje Ine. pir
mininkas Joseph Ambraziejus.

Bruno

faktas, 
bowl-

tų buvęs valdybos narys, užim
damas vienokį ar kitokį titulą 
(šiais melais yra vice-pirminin- 
kas), ir taip per visą laiką 
Draugijos gyvenime jis nenuil
stamai darbuojasi.

Petras Galskis nors metais 
ne jaunas žmogus, bet energi
jos ir darbštumo turi daug dau
giau už daugelį jaunų. Štai pra
sidėjus kon testui Petras įstojo 
į kontestantų eiles ir t„ri nasi- 
ryžimą, jei tik sveikata ir ap
linkybės leis, įsikopti į aukš
čiausią skyrių. Petras Galskis 
pereitą kontestą gavo kelis de
sėtkus narių, nors didesnę pu
sę laiko praleido už Chicagos 
ribų. Žinant Petro darbštumą ir 
energiją, ir kad jis visą laiką 
darbuosis Chicagoj, lai mano
me, kad jis savo tikslo atsieks.

pastangomis įsikūrė beisbolo 
komanda. Per visą pereitą mie
lą vasarą beisbolo komanda 
sėkmingai pasižymėjo savo gra
žiais žaidimais. Prisiartinus ru
denio sezonui, kulturiečiai vėl 
pasirūpino suorganizuoti dvi 
šaunias “bowling” komandas, 
būtent, vieną iš moterų, kuriai 
vadovauja p. Barst, o antrą iš 
vyrų, kuriai 'vadovauja 
Yomanta.

Tenka koidasluoli tas 
jog minėtos kuituriečių
ing komandos savo gabumais 
ir vykusia orientacija skubiai 
įkopė viršunėn sporto žaidi
muose. Atsiekę tokių laimėji
mų, atkreipė dėmesį ir kitatau
čių sportininkų. Musų sporto 
atletikos žymus direktorius p. 
Brast tuo nepasitenkina ir ma
no toliau darbuotis dar su di
desne energija toj srityj.

Ponios Brast pastangomis la
po suorganizuota po kuiturie
čių vėliava net aštuonios “bowl- 
ing” komandos, kurių entuzias
tiški žaidimai įvyksta kas antrą 
šeštadienio vakarą, šiame miš
riame sporto mėgėjų sąstate, 
kiekvienas narys turi auksinę 
progą išbandyti bei išvystyti sa
vo gabumus ir drauge ruošti 
ateitį sporto dirvoje.

žvalgas

Garsinkitės “N-nose”

Remkite Tuqs Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
NEW TOOTH PAŠTE 

CLEANS DANGER 
AREAS EVEN WATER 

MAY NOT ENTER»
Imagine a delightfully difteront tooth pašto 
that foams Into a “bubblo bath” flneenough 
t© eloan pits and eraeks so tlny oven wator 
may not enter tbom!

That’s oxactly what happons the instant 
saliva and brush touch the NEW formula 
Ldsterlne Tooth Rašte, suporcharged with 
amazing Lustor-Foam detorgent. You 
vouldn’t beliove how it cleans, brightens, 
polishes . . . leaves the entiro mouth so 
much freshor and cleaner.

Ask for tho big 25į! tubo or, better štili, tho 
double size 40$ tube containing more than 
Ji poundof tooth pašte. Atanydrugcounter. 
Lambert Pharmacal Co.,.St. Louis, Mo.

THE NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supe;ithars2^/^

i

į DEUTSCHUM I

B HrMVm _ BREMENir EUROPA
1 Greiti patogi kelionę l Kauną

■ B aeležinkeliais susisiekimas iš Bremen
M Patogus gc Hamburgo.

^eeiahai žemos ekskursiją ,^'^šio ^3 ir 
iš Europos nuo.bala d 23 Amenko)e lei- 
nu0 birzeho^ to. savaltes.

' ^ro^elją "ite Pas vietini a

CHICAGO,
130 W. RANDOLrH s > . iH

Chicagos Lietuvių Draugija rengia

BAZARA
MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS Afttt

VIŲ KULTŲROS REIKALAMS. UETU'

Kovo-March 25 ir 26,1939
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET
Kiekvieno Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga ■ •

seriją ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisą ° 1>aUUli llors vieną

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabia pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
tašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “Į 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
nto nuo Eczema, kuri mane vargino per 35 
metus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TrtRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

FulMlavored

— perfect 
for cooking!

# Kra/1 American has a mcllow, 
full-flavored richnesa that makes 
it |>crfect for sandvviches. And for 
cookcd dishes you can depend on 
iltis American Cheese to mėlt 
perfeetly.

At the first sign of

S ORE
THROAT

gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Pharmacal Co.» St. Louis, Mo.

Kilis gerais in throat
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Šv. Petro bažnyčia Romoje, šis paveikslas buvo nuimtas 1929 m., kai 
kur jis buvo lyg ir laisvas kalinys.

ACME-NAUJIENŲ Tolephoto

popiežius Pius XI apleido Vatikaną,

Diena Iš Dienos
- J

N-se” pranešta,
Yuška, “Holly- 

svetainčs savinin-

Ačiū P. P. S. J. Jagminams, 
J. Mitkienei, J. Kašėlskaitei, 
p. p. S. Shimkams, S. Jr. Skun
kams, p. p. Shaikams, B. Šim
kui, Dageliui, Meškauskiui, 
Gudui, Pereikiui, L. Jogminui 
ir visiems už vaišes ir gar
džius gėrimus, ir tokias pui
kias dovanas. Taipgi ačiū A. 
Navarauskui ir P-lei Navarau- 
skaitei už prisiuntimą gyvų

■MnMiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimmmMntnttiiinmnnii

Kabio
I

Atsišaukimas 
Atnešė 
Rezultatų

PolitiKa

Rytoj Chicagon 
Atvažiuos Beneš

Penktadienį susipažins su
Chicago

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i ■ 
pilną apdraudą už darbus- Leng J 
vųs išmokėjimai jei norite. 1 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

skel-

juvęs Čekoslovakijos preziden
tas Dr. Edouard Beneš. čia ap
sigyvens ir profesoriaus Chica
gos universitete.

Penktadienį Civic Opera 
rlouse rūmuose įvyks Dr. Be- 
ncš’o “susipažinimas” su Chi
cago. Tarp svečių, kuriuos Chi
cagos universitetas pakvietė į 
tą parengimą, yra ir “Naujie
nų” redakcija.

Paskutinį kartą šiandien 
“DIDYSIS PILIETIS”

Rytoj pradedant juokingoji 
revoliuciios pusė

“ŽMOGUS SČ ŠAUTUVU”
SONOTONE 66 E- Van Buren 

(prie Wabash)
?5c iki 1 v. p. p. kasdien be 

šešt. ir sept.

Jonas Yuška 
Jau Sveiksta

.Tau buvo’ 
kad Jonas 
wood Inn
kas, sunkiai serga. Jo žmona 
Stella, sūnūs Edwardas ir 
duktė Stella ir draugai buvo 
rimtai susirūpinę. Dabar pagal 
jo šeimynos ir Dr. Biežio pa
reiškimą, Jonas laipsniškai ei
na geryn ir gal neužilgo pa
matysime jį savo tarpe. Jo la
bai išsilgome. —Steponas

Agatha Janushauskienė

Padėkos
Žodis

Visiems giminėms ir drau
gams už surengimą man “sur- 
prise party” mano gimtuvių 
dieną, vasario 4 d. mano na
muose, 3461 So. Morgan S t 
Aš visai nesitikėjau, kad ma-

Pildom
Income

Tax
Blankas
KASDIEN NUO 8 v 
RYTO IKI 8 v. VA 
KARO.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Švenčia Sidabrines 
Sukaktuves

Advokatas ir ponia Joseph 
J. Grish apvaikščios 25 metų 
vedybų sukaktį vasario 15-tą 
dieną.

Advokatas Grish yra Chica- 
goje gimęs ir augęs. Advoka
tūros mokslus išėjo po vedy
bų. P-ios Grišienės nuoširdus 
pasišventimas pagelbėjo jam 
atsiekti savo tikslą.

Ponai Grish yra prisidėję 
darbu ir aukomis prie lietu
viškų ir tautiškų darbų.

Dabartiniu laiku adv. Grish 
yra prezidentas Amerikos L. 
Advokatų Draugijos ir eina 
pareigas SLA. Įstatų Komisi
jos nario.

Panti riejimui. šių suįkaiktu- 
vių ponai Grish rengia vaka
rienę vasario 15-tą, Plaisance 
viešbutyje, 60 ir Stony Island 
avenuc, kurioj dalyvaus gimi
nės ir artimi draugai.

Advokatas ir p-ni Grish 
taip pat sveikina Naujienas jų 
Sidabrinių Sukaktuvių proga.

— Drg.

Dainuos Žymus Daini
ninkai. Bus Šauni Mu
zika, {domios žinios, 1.1.
Priminima radio klausyto
jams, kad šiandie, antradienį, 
7-tą valandą vakare užsista- 
tykite savo ralio ant stoties 
WGES ir pasiklausykite spe
cialiai gražaus ir įdomaus pro- 
gramo.

vaus grupė žymių dainininkių 
ir dainininkų, kurie išpildys 
rinktinų kompozicijų ir padai
nuos gražių liaudies dainelių. 
Prie to bus žymus kalbėtojai, 
šauni muzika, svarbus ir įdo
mus pranešimai. Radio klau
sytojai, kurie reikalauja pirk
ti visokių namams reikmenų 
girdės pelningų pranešimų iš 
Peoples Bendrovės Krautuvių. 
Patartina kiekvienam pasi
klausyti, —Rep. xxx

Serga westpullma 
niečiaį Žigulis ir 
Mockevičienė
Iš SLA 55 kuopos susirinkimo

Nuo jaunimo laikraščio 
“Jaunimas”

Lietuviai — “Politi
kieriai” Iš Kritiško
Taškaregio
— Tarp Musų Skaitytojų

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Charles Songer, 30, 
Stephens, 27

Anthony Stanus, 23, 
Vogt, 24

Herbert Schneidęr, 
Stephanie Vaitkus, 22

su Irene

su Irene

27, su

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį Bimbos svet. 
įvyko SLA 55 kuopos neskait- 
’ingas susirinkimas.

Maršalka Žigulis sugrįžo iš 
Roselando Community ligoni
nės, dabar ligonis namie guli, 
yra kiek sveikesnis. Linkėtina 
jam geri t pasveikti, šiomis die
nomis užsimaldavo Mockevičie
nė, ji išvežta į Roselando Com
munity ligoninę.

Rengia
Po šešių metų 

iš Susivienijimo,
kaciją Kaulakienė, 
gal sugrįžti. Pavesta finansų 
sekretoriui aplikaciją išpildyti 
ir pasiųsti centrui.. Kuopos val
dybos kaucijos blanka išpildyta 
r pasiųsta centrui.

Komisija pranešė kad šį šeš
tadienį bus šaunus balius Bim
bos

balių
išsibraukimo

padavė apli-
Ji nori at-

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejini- Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Roselando Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros 

Draugijos 1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks antradie
nį, vasario 14 d. Darbininkų svet., 10413 So. Michigan Avė. 
7:30 v.v. Visi nariai malonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. P. J. Kučinskas, sekr.

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Klubo susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 14 d. Liuosybės svetainėj, 8 v.v. 
Malonėkite visi atsilankyti, žinot, kad mes turim svarbių 
reikalų ir komisijos išduos raportus. Kviečiami ir naujus 
prirašyti. Valdyba

svet., 635 W. 119 St.
Tamašauskas, 

SLA 55 kp. koresp.

Atėjo Pagalbos
Prašyti, Atsidūrė
Kalėjime

SVARBUS—RADIO—PRANEŠIMAS!

Sį Vakarą, Vasario 14
8:00 valandą vakaro.

IŠ RADIO STOTIES W. G. E. S. 
Kalbės MICHAEL J. HOGAN 
Kandidatas į 13-to Wardo ALDERMANUS 

Teisėjas JOHN T. ZURI ir AL. G. KUMSKIS 
_____________ 1 - . .........-.... J

Į šv. Kryžiaus ligonine atėjo 
24 metų jaunuolis Earl Schu- 
man ir paprašė iš kulšies iš- 
ir jį areštavo.

Ligoninės daktarai kulką iš
ėmė, bet kartu pašaukė ir po
liciją. Jaunuolis aiškino, kad 
pats per neatsargumą pasišo
vė, bet policija tam netikėjo 
i r jį areštavo. \

Schuman gyvenąs adresu 
1953 W. 63rd St.

Į prieš kelias dienas šioj vie
toj tilpusį musų (atsišaukimą į 
lietuvius tėvus su prašymu, 
kad jie ateitų mums talkon ir 
užrašytų savo jauniesiems laik
raštį “Jaunimas” per pirmąją 
savaitę atsiliepė su prenumera
tomis sekantieji:

Mr. J. Povilaitis, Chicago 
(prenumerata Valerijai Baro
naitei, Waukegan, III.)

Mr. P. Karašauskas, Siincoe, 
Ontario, Canada (sau).

Dr. B. C. Bružas, Chicago,

Mr. M. Turskis* New Britam, 
Conn. (sunui Jonui).

Mr. P. P. Jaras, Baltimore, 
Md. — 2 prenumeratos (viena 
sunui Vytautui; ąnlra — Balti-

garnaskiui).
Mr. J. Miįunaitis, Kearny, N.

J. (sunui Algirdui).
Mr. M. Pond, Jackson

tui, Jurbarkas)
Mr. W. Palubes, Sinnamaho- 

riing, Pa. (duktei Miss Hely n 
Palubes).

Mr. J. Žemantąuskas, Water- 
bury, Conn. (duktei Miss Mary 
žemanlauskas).

Mr. Ignas Gužąuskas, Day- 
ton, Ohio (duktei Miss Giedru
tė Gužauskas).

Malonu yra pastebėti, kad 
lietuviai tėvai yra gyvai susi
rūpinę ir susidomėję jaunosios 
kartos likimu. Tas matosi iš 
prenumeratas atlydėjusių laiš
kų. Tėvai sielojasi faktu, kad 
jų sunųs-dukters nemoka už
tektinai lietuvių kalbos, kad ga
lėtų skaityti lietuviškuosius 
laikraščius ir knygas.

Tokiems mes ateiname pa
galbon su laikraščiu “Jauni
mas”, kuris eina anglų kalba 
ir yra skirtas supažindinimui 
jaunųjų su viskuo kas lietu
viška. Iš “Jaunimo” jūsų su- 
nus-duktė sužinos viską apie 
Amerikos lietuvių veiklą, Lie
tuvoje įvykius,' lietuvių litera
tūrą, meną, istoriją, sportą, etc. 
“Jaunimas” yra bepartyvis.

“Jaunimą” galite užrašyti 
septyniems mėnesiams (eina du 
kartu mėnesy) už vieną dole
rį. Tą dolerį (money orderiu, 
čekiu arba tiesiog cash) siųs
kite: Jaunimas, 2201 West 
Cermak Rd., Chicago. III.

Juozas Poška, 
“Jaunimo” leidėjų vardu.

“NAUJIENŲ” 
.nTBTLTEJINIS 
KONCERTAS

Kovo 12, 1939

CICERO. — šiandien pas 
mus, Cicero, įvyksta nomina
cijos. Tarp lietuvių niekas nei 
kalbėti apie tas nominacijas 
nekalbėjo. Daugelis gal nei ži
note nežinos, kad šiandien tu
rim nominacijas, kol koks nors 
politikieriukas neateis paragin
ti eiti balsuoti.

Apgailėtina, kad lietuviai, 
taip Cicero, taip Chicagos po
litikoj, neturi mažiausios su
tarties. Turbut tai pavydas 
Jei ne man, 
teko matyti 
bent keletas 
kandidatuoti 
tam warde, 
visi atsisakė ir atsisakydami 
pasiskelbė esą “Lietuvių dar
buotojais”.

O kaip man išrodo, tai jie 
yra daugiausiai saumyliai. 
Vienas tikis gauti darbą su 
aukšta alga, kitas irgi ieško 
darbo ir agituoja už svetim
taučius, piršdami juos savie
siems kaip gerus “lietuvių 
draugus”.

Draugai, kodėl negali būti 
tarp lietuvių sutarimas ? Ko
dėl neagituoti už lietuvį, o ne 
už abejotinus “lietuvių drau
gus”.

Laikas susiprasti mums lie
tuviams ir pavydus prašalinti. 
Gal tada galėsime ką nors at
siekti.

neturi mažiausios
Turbut tai pavydai^ 

tai nei tau. Kaip 
laikraščiuose, tai 

lietuvių norėjo 
i aldermonus 13- 
bet dabar beveik

Cicerietis.

Sunkiai Susižeidė 
Įvažiavę į 
Gatvekarį
Nelaimė prie Cermak ir Canal

18 APYLINKĖ. — Du Yards 
apylinkės gyventojai buvo sun
kiai sužeisti gatvekario-auto- 
mobilio nelaimėj, kuri įvyko 
naktį iš sekmadienio į pirma
dienį, prie Canal ir Cermak 
gatvių kampo.

Automobilis, kuriame abu 
važiavo, paslydo ant leduotos 
gatvės ir įvažiavo j Cermak li
nijos gatvekarį. Trenkė gatve- 
kariui į šoną.

Sužeistieji yra William 
Rocks, nuo 4321 S. Halsted st., 
ir jo 60 metų žmona, Petronė
lė. Rocks yra apie 50 metų am
žiaus.

Abu yra kritiškoj padėtyj. 
Guli People’s ligoninėj, prie 
Archer ir Cermak.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėje

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ
Marškiniai, kelinės, pirštinės, 
^aklaraikščiai, kojinės, svederiai 
ir viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
daug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harwey Miestelio 

MAJORUS.
Tai yra tinkamiausias žmogus, 
*ai atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

BALSUOKITE 
Už

W. L. VOSS 
į Commisionieriaus 

Miestą 
II.ARVEY, ILL.

Balsavimai bus 
Antradienį, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

Sutaupysite Vieną Trečda
lį (1/3) už $29.00, $49-00 
$69-00 po $1-00 į savaitę 

išmokėjimais
Perdirbtos skalbimui maši

nos po $12.50
Seną Skalbimui Mašiną Su
taisome už $1.00, pašaukite 

Yrards 3088

Jos. F. Budrik 
Ine.

3409-21 So. Halsted St.

Radio valanda nedėlios vakare 
;š stoties WCFL, 970 k. nuo 
5:30 iki 6:30 vakare.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti. z

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
P:rkite garantuotą karą, 

buris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kaina už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite Šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

išgalite 
gerą 
liku-
PER

ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Mėty Sukakties 
Minėj’imo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

' ’ A TT TJFNOSF*

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
CONSILAI IŠIMAMI $10.50

už .......................... ■ ■■
GYDYMAS $Kn.0CI

LIGONINĖJE ............ U U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje .... $ 15.00
$2-oo
*j.oo

REUMATIZMAS
Greitai Palengvinama 

VISAS LIGAS GYDOMA 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840



Antradien., vasario 14, 1939

UNIVERSAL STATE BANKAS GRAŽINS 
DEPOZITORIAMS DAR APIE 8-10%

Ko depozitoriai gali laukti iš užsidariusių 
bankų Chicagoj

(Tęsinys iš vas. 6 d. “N-nų”)
Generalib užsidariusių valsti- 

jinių bankų likvidatorius Cbi- 
cagoj ir Gook apskrity], Char
les A. Albers, skelbia, kad bu
vęs J. J. Elias’o bankas Bridge- 
porte, Universal State Bank, iš
mokės depozitoriams dar apie

pa- 
sto-

Likvidatorius neseniai 
skelbė užsidariusių bankų 
vio raportus, ir apie Universal 
Stale sako štai kų:

Bankas pinigų iš turto likvi
dacijos ir skolininkų surinko 
$750,030. Iš tos sumos depozi
toriams gruzino $211,878, arba 
37%% uždarytų pinigų. $240,- 
996 bankas išmokėjo kredito
riams, kurie stovi pirmiau de
pozi torių.

Receiverio išlaidoms išmokė
ta $5,597; advokatams ir lega
liems reikalams $27,551, o raš
tines užlaikymui ir raštinės 

šiničių bankas išmokėjo $4,- 
919.00. Bankas taipgi avansa
vo $118,280 turto apsaugoji
mui, bet iš tos sumos $93,407 
jau atgavo. Pinigų ant rankų 
dabar yra $29,897.

Bankas turbūt sugrąžins de
pozi toriams dar apie 8—10%, 
bet nemanoma, kad tai bus pa
daryta greitoj ateityj. Kadangi 

'V /c>

MARIJONA BIRŠTONIENĖ 
vardas po tėvais 
KOPUKEVIČIUTĖ

Mirė vasario 19 d., 1939 m. 
1:15 v. ryto, 'sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. 
Kilo iš Suvalkų guber., Kros
nos parap., Birščių kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris: Elžbietą Gavel- 
tauskienę ir Oną Lutkauskie- 
nę, sūnų Piušą Birštoną, anū
kus, ir draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 2005 So* 
Canalport Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., vasario 16 
d., 1939 m. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai- 

lieka,
Anūkai.
Skudas,

dotuvėse. Nubudę
Dukterys, Sūnūs ir

Laid. Dir- S. M.
Tel. MONROE 3377.

JONAS YANKUS 
su šiuo pasauliu 
d., 8:30 valandą

Persiskyrė
Vasario 12 
vakaro, 1939 m., sulaukęs 57 
m. amž., gimęs Lietuvoj, Kal
nėnų kaime, Mažeikių apskr* 

Amerikoj išgyveno 42 m. 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną. Dukteris: Jennie, 
Elzę, Pauliną ir Florą. Bro
lius: Povilą, Stanislovą ir bro
lienes. Pusbrolius: Tadeušą ir 
Juozapą, Amerikoj. O Lietu
voj—brolius: Leoną, Konstan
tiną ir brolienes ir seserį Oną.

Priklausė prie S. L. A. 36 
kuopos ir Plumberių Unijai.

Kūnas pašarvotas namuose, 
900 W. 52nd St., Tel Yards 
4061.

Laidotuvės įvyks SEREDOJ, 
VASARIO 15 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš namų bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. JONO TANKAUS 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šermenyse ir laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę lieka, 
MOTERIS ONA, DUKTERYS 

ir GIMINĖS. 
Laid Dir. P. J. Ridikas, Tel. 

Tel. YARDS 1419.

II R H A Gė,ės Mylintiems 
M ii Vestuvėms, Ban- 
11 U Fa kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 5800

tai pridėjus žadamų dividendų 
pasirodo, kad Universal State 
banko depozitoriai viso atgaus 
451%—47%% savo pinigų arba 
tarp 45—47 centų nuo dolerio.

Kitas Bridgeporto bankas, 
Central Manufacturing District 
Bank, išmokėti savo depozito- 
riams žada greitoj ateityj, ši
tas bankas sugrųžino 40%. Ža
da užbaigti likvidacijų sugrų- 
žindamas apie 60 centų nuo do
lerio. /

Kiti bankai
Savings 

depozito- 
užbaigs 

dar

Bouievard State 
Bank — Atmokėjo 
riams 20%. Netrukus 
likvidacijų atmokėdamas 
vienų mažų dividendų.

Brainard State — Atmokės- 

zitoriai gaus dar vienų mažų 
dividendų.

Brighton Park State. — Šis 

zitoriams tarp 50—55% užda
rytų pinigų. 40% jau atmokė
jo. Bankas turi užvedęs bylų 
prieš skolininkus ir jeigu jas 
laimės, tai 5% dividendas bus 
išmokėtas depozitoriams grei
tu laiku.

Brookfield State Bank — Iš
mokėjo depozitoriams 20%.

to dar apie 10%.
Bryn Mawr State — Išmoke- 

bus dar vienas, paskutinis di- 
videntas, bet kiek ir kaip grei
tai jis bus išmokėtas, nežinia.

Builders and Merchants
Bank and Trust Co. — šis ban
kas ruošiasi netrukus išmokėti 
5%, bet dar trūksta apie $20,- 
-000. Visa žada grųžinti depozL 
loriams apie 50%. 40% jau at

Calumet City State Bank — 
Išmokėjo 20%. Atrodo, kad 
tai bus viskas, bet depozitoriai

Kazi- 
ir jo šeimą 
draugų ir

Liet. Uki-

VALERIJA 
MATELIONIENĖ

po tėvais Drazdauskaite, 
gyveno 4348 S. Mozart St. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 11 d., 8:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 37 metų 
amž., gimus Lietuvoj, Utenos 
apskr*, Skemanių mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, dukterį Adelę, sū
nų Edwardą, motinėlę Petro
nėlę, tėvuką Juozapą Draz- 
dauskus, seserį Julią, švogerį 
Delbert Pierce, seserį Petro
nėlę, švogerį Albert Chuckley 
—2 brolius Stanislovą ir Juo
zapą. Lietuvoj —brolį 
mierą Drazdauskį 
ir daug giminių, 
pažįstamų.

Priklausė prie 
ninko Draugystės.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, vasario 15 
d., 8 vai. ryto iš kopi. į Ne
kalto Pras. Pan* šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Valerijos Mate- 
lionienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame, 
Vyras, Duktė, Sūnūs, Tėvai, 
Seserys, Broliai ir kitos gim.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
tol. YARDS 1741*

i Siunčiam GėlesLO VEIKlS įgSuiio

KVIETK1N1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietamš 

ir Pągrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308
j

NAUJIENOS, Chicago. UI

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

MERGINA bendram namų dar
bui, prižiūrėti kūdikį—patyrusi — 
$6—$8. Hollycourt 6471.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

REIKIA patyrusios senyvos MO
TERS skudurams skirstyti. PAUL 
BARR, 3515 W. 12th Place*

■

ACME-NAUjIĖNŲ Telephoto

Popiežiaus Piaus XI kūnas Sistine koplyčioje, kur žmonių 
minios atiduoda' jam paskutinę pagarbą.

gal susilauks dar vieno mažo 
dividendo.

Chatfield Trust and Savings 
— Netrukus užbaigs likvidacijų 
atmokėdamas depozi toriams 

jau sugrųžino depozitoriams.
Chicago Lawn State — Šis 

bankas depozitoriams dar nie
ko negrąžino, o jeigu grąžins 
kų, tai bus labai mažai.

Cicero Trust and Savings — 
Išmokėjo 25%. Rengiasi pa
skelbti dar vienų 10% dividen
dų. Tai bus paskutinis.

Citizens Bank of Melrose Pk. 
— Šis, bankas atmokėjo vienų 
5% dividendų. Laikui bėgant 
sukels pinigų dar vienam 5% 
ar 10% dividendui, bet pro
spektų greitai atgauti pinigus 
nėra. »

City Bank of Chicago — At
mokėjo 32%. Tai turbūt bus 
viskas. i

Citizens Trust and Savings— 
.30%,,jau ; sugrųžino .depozito
riams. žada dar vienų mažų di
videndų.

Columbia State Savings —- 
Netrukus žada paskelbti 5% 
dividendų. 37%% jau atmokė
jo ir tikisi grųžinti depozito
riams dar apie 10%.

Automobilių 
Nelaimes

• Prie 54f7t ir Gottagc Grovc 
Avenue “hit-and-run” automo
bilistas užmušė 34 metų chi- 
cagietį Robcrt C. Cook ir sun
kiai sužeidė jo jaunų žmonų 
Joan.

Nelaimė įvyko Cook’ams be
einant skersai Cottage Grovc 
gatvę. Automobilio vairuoto
jas įvažiavo į kitų automobi
lį, bandydamas pabėgti, vien
ok keli liudininkai ji pasivijo 
ir suėmė. Tai buvo John R. 
Siekei, 29 melų amžiaus chica- 
gietis nuo 500 East Oakvvood

• Prie Onlario ir La Šalie 
galvių automobilis užmušė 71 
metų senelį, Leon Būtoji, 
Wcst Huron Street.
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Išrinko Teisėją 
Gutknecht Pažangių 
Adv. Pirmininku
Kalbėjo Mooney’o advokatas
National Lavvyeąs Guild kon

vencija, kuri tpasinaigė vakar, 
išsirjnko pirmininku Chicagos 
miesto teisėjų John Gutknecht.

Guild yru pažangių advokatų 
organizacija, kuriai ikišiol,.pir
mininkavo garsusis advokatas 
Ferdinand Pecora. Dabar jis 
yra New Yorko valstijos aukš
čiausio teismo teisėju.

Konvencijoj kalbėjo advoka
tas George T. Davis, kuris at
stovavo Tliomas J. Mooney ko
voj už laisvę. Davis pareiškė, 
kad kova už pilietines teises 
yra kova prieš neapykantą.

v
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Rašo 1). KURAITIS

laivo' “Queen Mary”, 
jį pamažu neša Lietu-

inau i akyse jis ir dabar

siu jaunuolis, apie kurį čia 
kalbu, dabar yra kur nors At- 
lantiko juros viduryj ,ant puo
šnaus 
kuris 
von.

Bet
tebestovi taip > kaip jį mačiau 
anų vakarų, kai jis atsisvei
kino su Chicago.

Jis yra jaunas vaikinas, virš 
šešių pėdų aukščio, 
tamsus. Jo plaukai 
Scenoj stovi laisvai* 
•balsu, bet ir savo
galvos kryptelėjimais perduo
da savo klausytojams dainos

laibas, 
raityti, 
nevien 

rankomis,

Pirmas tris daineles daina
vo italų kalboj. Mums jos bu
vo nesuprantamos, bet malo
nu buvo klausytis, nes jo ly- 
r i š k a s t e n b riU 'balsas lengvai 
plaukė iš lit^lji rodė, kad šis 
vaikinas turi1 gamtos dovanų 
kurios 
Pianistei

........n, 
dolel*iai nenupirks,

paskambinus antrų 
numerį, musų vaikinas ir vėl 
išėjo estradom Šį kartų sudai
navo tris lietuviškas daineles. 
Pirmoji buvo Kelpšo “Sakalė
liai”. Čia jau savi žodžiai, ir 
jau daugiau buvo galima ma
tyli jaunuolio gabumus. Ant
ra bitvo mylima lietuvių dai
na, “Kur Bakūže Samanota’*. 
Ši daina mums visiems gerai 
žinoma, ji daug dainuojama, 
bet mažai kas perduoda jų 
publikai jausmingai. Bet mu
sų vaikinas tikrai gerai “nu
siskundė savo likimu”.

Sugrįžęs pas 
mamytei vėl

Trcčia dainelė buvo Vana
gaičio “Mamyte”. Į. šių dainelę 
jis sudėjo visų savo širdį. Gal 
jisai dainavo savo mamytei, 
kuri jam suteikė tų nenuper
kamų gamtos turtų — grųžų- 
jį balsų. Tik mažas žmonių 
skaičius tokį turtų turi. Jis 
sakė mums tos jautrios daine
les mintis ncvieii žodžiais, 
bet ir balsu ir jausmais, šis 
jaunuolis savo mamytės nesa
vi Is. Po kelių metų jisai vėl 
bus Chicagoj 
mus jis savo
Mamytės dainų dainuos. It ta
da ji dar darniau skambės.

Taip nužiūri musų didysis 
artistas Kipras Petrauskas, 
per kurio pastangas ir patyri
mų musų, vaikinas stovi est
radoj, atsisveikindamas su 
chicagicčiaiš ir turi viltį, kad 
jo gražusis balsas perėjus ga
bių Lietuvos mokytojų moks
lų, pasaldins lietuviams gyve
nimų ir bus pažiba ųiusų 
siauram lietuviškam pasauly.

Mes čia kalbam apie Vikto
rų Banderį, kuris vasario 5 d., 
sudainavo atsisveikinimo kon
certų Kimball salėj* asistuo

mermaniutei ir Chicagos Liet. 
Pirmyn Chorui* prie kurio ji
sai priklausė./ Jis išplaukė 
Lietuvon vasario 10 d.

Publikos buvo per pustrečio

gal

Ka-
Vik-

šimto. Buvo matyti, kad dau
giau pusę sudaro svetimtau
čiai. Lietuvių nebuvo daug. 
Gal musų vaikinas nežinomas, 
gal mažai kas jo paiso, o gal 
musų lietuviškoji publika 
Vojo, kad bus suvilta. Bet 
nebuvo...

Pirmyn Choro vedėjas 
zys Steponavičius įteikė
torui mažų, bet širdingų dova
nėlę. Dovanų priėmęs, Vikto
ras bandė padėkoti Chorui, 
Steponavičiui ir publikai, bet 
žodžių jam pritruko ir nulen
kęs galvų pravirko iš susijau
dinimo. Jo siela buvo per j ant
ri, jis negalėjo pasakyti, kaip 
dėkingas jis yra savo pirmy- 
niečiams, kad jam suteikė 
progų pakilti, kad jis vienas iš 
tų laimingųjų, kuris
mokamų mokslų per 
metus lavinti ir gražinti 
balsų.

Kai Viktoras sugrįš iš 
no, lai ta maža salė bus
kis kartus permaža. Tada jis 
jau bus didis dainininkas. Ta
da mos jį

gavo lie
ke! i s
savo

Kau- 
pcn-

vadinsime ne Vikto- 
jis bus Viktoras 
Mes nekantriai lau-Benderis, 

ksime jo
Reikia suteikti kreditų Ka

ziui Steponavičiui, per kurio 
pastangas Viktoras gavo pro
gų pasirodyti pasauliui ir dai
nuoti Kaune, kur jis padarė 
lokį didelį įspūdį, kad kau
niečiai nutarė laikinai jį pasi
savinti.

Mes tikimės, kad Viktoras 
bus naujas Kipras Petrauskas. 
Mano mažas supratimas sako, 
kad jisai tikrai bus (Petrausko 
pavaduotoju, nes jo balsas jau 
dabar tų garsų dainininkų pri
mena. Girdėdamas Viktorų, 
rodos, girdžiu Petrauskų dai
nuojant Kauno operoj. Tik 
Viktorui dar reikia daugiau 
pasitikėjimo, aukštesnio bal
so, daugiau drųsos. Per atei
nančius kelis melus jis tai 
įgaus.

Turėkim pasitikėjimo, kad 
mes amerikiečiai po kelių me
tų turėsime artistų, kuris, 
nors čia tik pusiau priklausy
damas* duos mums kuo di
džiuotis!

Didelio pasisekimo Vikto
rui !

Sis Apiplėšimas
pir-Naktį iš sekmadienio į 

madienį Buick Motor Sales 
raštinėn, 6100 N. Western Avė., 
įsibrovė piktadaris. Bet jo bu
tą didelio užuomaršos. Pikta
darį s apkrauste seifų, bet iš
eidamas pamiršo tuos pinigus 
pasiimti. Negana to, paliko ra
štinėj ir savo $18.00. Matyt, 
piktadariui buvo labai -skubu

CLASSIFIED AIDS

IEŠKAU DARBO KAIPO virėja. 
Turiu patyrimą. 915 W. Cullerton 
St., antros lubos iš fronto.

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia______

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ jėgos mašinai operuoti —* 
prie plaunamų suknelių. Darbas 
nuolatinis. Kreiptis

TOBIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avė.

REIKALINGAS patyręs DARBI
NINKAS ūkės darbams, kuris su
pranta savo darbą. Atsišaukite ant
rašu 1101 So. Albany Avė., J. Sal- 
vaitis.

REIKALINGAS patyręs darbi
ninkas ant ūkės. Pavienis ar ženo- 
ta pora. Geistina, kad mokėtų kar
ves melžti. 1036 E. 93rd St. telefo
nas Regent 5036. arba. rašykite 
Jos. Orentas, Rt. 1, Crown Point, 
Indiana.

REIKALINGAS pusamžis ŽMO
GUS, pavienis, kaipo janitorius ir 
dėl namų darbo. Kambarys, val
gis, $5 00 savaitei. Normai 6902.

PRAPUOLĖ POLICE DOG —ka
lė. Rusva ir juoda—pilnai suau
gusi. Vardas “Lady”—Kas matėte 
ar radote, atsišaukite, atlyginimas. 
3524 So. Emetald Avė., Bessie 
Rupeika.

Svarbus Pranešimas 
Visoms Chicagos 
Draugijoms

Lietuvių draugijos, kliubai, 
chorai ir kitos organizacijos, 
kurios gavo nuo “Naujienų” 
laiškus su prašymu suteikti 
tam tikrų žinių redakcijai, yra 
prašomos išpildyti pridėtąsias 
blankas ir sugrąžinti jas “Nau
jienoms” kuc- greičiausiai.

Informacijos apie organiza
cijas turi eiti į spaudų, nes 
“Naujienų” jubiliejinio nume
rio dalis, pašvęsta organizaci
joms, jau baigiama ruošti.

Redakcijas Atsakymai
POVILUI INČIURAI —Apie 

tai “Naujienose” jau buvo. 
Ačiū, kad mus atsiminei.

Užtarkit Nelaimiu 
gus Bedarbius

Tarp musu skaitytoju

Daugiausia lietuvių bedarbių 
yra Ganai District Relief Sla- 
tion (1515 W. 35tb st.) apylin-

taip 
mi-

pa-

pos stoty j lietuviai nėra 
pažeminti, paniekinti, kaip 
nėtoj vietoj.

Didžiausį pažeminimų ir 
niekinimų gauna lietuves mote
rys. Jos gauna po $10 ar $12 
pašalpos j menesį. Jeigu parei
kalauji daugiau pašalpos, gau
ni atsakymų, jeigu negali su 
$10 pragyventi mėnesyje, lai 
daryk kų nori...

Mes lietuvės moterys negali
me pakęsti pažeminimų. Juk 
mes turim jausmus, sąžinę ir 
dorų. Atsišaukiam Į lietuvius 
profesionalus, biznierius, laik
raštininkus ir kitus veikėjus, 
kad jie sušauktų lietuvių masi
nį mitingų, išneštų rezoliucijų 
ir jų pasiųstų miesto merui, 
Illinois valstijos gubernatoriui, 
Jungtinių Valstijų prezidentui 
su reikalavimu, kad pašalpos 
stotyj pažeminančiai, panieki
nančiai neatsineštų į pašalpos 
reikalaujančius.

Vokiečių, švedų, lenkų ir ki
lų tautų pašalpos ėmėjai nėra 
taip pažeminti kaip yra lietu
viai* nes tų tautų profesionalai, 
biznieriai, laikraštininkai užta
ria savo tautos žmones.

Todėl mes pažeminti, panie
kinti, netekę pašalpos atsišau
kia m į lietuvių visuomenę ir į 
musų veikėjus pagelbėti iško
voti geresnę pašalpą ir kad su 
mumis elgtųsi pašalpos stotyje 
kaip su žmonėmis, o ne kaip 
su draugijos išmatomis.

Prašom geraširdžių lietuvių 
pagelbėti sušaukti masinį mi
tingą be atidėliojimo.

Vardan netekusių pašalpos
Helen Millcr.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS ir restaurantas par
davimui nebrangiai. Priverstas par
duoti ligos verčiamas. Priešais 
Western Electric. Išdirbtas biznis.

2216 SO. CICERO AVĖ.

KEAL ESTATK FOR SALE 
Namai-žemėPardavitniii

6x4 KAMBARIŲ APARTMEN- 
TAI, garu šildomi 6 karų plytinis 
garažas. Pajamų $2820 metams — 
$1500 įmokėti, tiktai $11,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

. INVESTORIŲ ATIDAI
4 flatai, rendos $680 metams — 

pečiais šildomi, tiktai......  $3150*00
6 flatai, garu šildomi—rendos 

$2880.00 metams — $3,000 įmokėti. 
Pilna kaina .................... $8500.00

12 flatų, 6x5—6x4 kambariai, 
garu šildomi, rendos $4700 metams 
$3,000 įmokėti. Pilna kaina $18,000

6 krautuvės, 14 apartmentų — 
rendos $5400.00 metams—garu Šil
doma.—$5,000 įmokėti. Pilna kaina 
tik ...................................... $22,000

Kiti geri bargenai dideliuose 
apartmentų ar prekybos nuosavy
bėse.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

2M> AKRŲ ARTI Belvedere, Sko- 
kie Boulevard. Aukoja už $250 
cash—be skolų deed and title.

Box H-62, 1739 So. Halsted St.

GREITAM PARDAVIMUI paau
kuos l’/2 aukšto katedž su mažu 
ukiu prie Roosevelt Road — ant
roj pusėj forest preserve, reikia 
vidų taisyti. Dalinai aptverta. Į 
rytus nuo Glen Ellyn, paaukuos 
$1750.00—$250 cash ir $20.00 mė
nesy—Box C-40, 1739 So. Halsted 
Street*

NUOSAVYBĖ 
tekantis upelis 
Tuoj už Park

KAIMO ŪKĖS 
apie 5 akrus — 
prie grįsto kelio. 
Ridge* Kaina $1750—$350 cash — 
$18.00 mėnesy. Savininkas. Box 
P-73, 1739 So. Halsted St.

PAGERINTAS ŪKIS P/2 aukšto 
6 kambarių katedž (vidus nebaig
tas) su plačiu, ilgu šeimos dydžio 
ukiu, tuoj už miesto, arti Higgins 
kelio prieš grįstą kelią. Elektriką 
—nėra asesmentų, mokesčiai žemi, 
geros mokyklos. Nuosavybė Kovo 
1 d. Kaina $1875—$275 cash — 
$22 mėnesy. Savininkas. Box D-ll, 
1739 So. Halsted St.

avenue — bloko ilgumo* 
grįstas kelias tuoj už

TURTINGOS JUODOS ŽEMĖS, 
daržovių, vištų ir vaisių ūkis prie 
Fullerton 
Elektriką, 
Manheim Road. Kaina $375.00 — 
$75 cash. —$5.00 mėnesy. Savinin
kas. Box K-22, 1739 So. Halsted St.

AKRAS PRIE grįsto Wadsworth 
kelio, Lake kauntėj,—tuoj už She- 
ridan Road. Nėra asesmentų. Kai
na $475.00 — $95.00 cash* — $5.00 
mėnesy. Box F-83, 1739 So. Hals- 
ted Street.

COAL—VVOOD—OIL

GAUKIT NAUDOS maksimuma 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’1 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VlN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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CHICAGOS VIEŠASIS KNYGYNAS TURI 
DAUG NAUJU LIETUVIŠKU KNYGŲ
Lietuviai Kviečiami ėjomis Naudotis

Chicagos viešasis knygynas 
praneša “Naujienoms”, kad 
paskutiniuoju laiku įsigijo 
daug naujų lietuviškų knygų, 
išleistų Amerikoj ir Lietuvoj.

Knygyno centralinė ir kai 
kurie skyriai kolonijose jau 
nuo senų laikų užlaikė lietu 
vištų knygų skyrelius, bet ma
žai! kas tas knygas skaitė.

Jbs buvo pasenusios ir ne
beįdomios.

Centraliniam knygyne dabar 
jau yra didžiulis pasirinkimas 
įvairių naujų romanų ir apy
sakaičių, dramos veikalų, mok 
slo knygų, poezijos rinkinių, 
biografijų ir kitų knygų įvai
riausiomis lemomis. Naujomis 
knygomis yra aprūpinti ir kny
gynų skyriai. Centraliniam kny
gyne bus didžiausias pasirin
kimas, bet ir skyriuose bus 
galima rasti nemažai skaityti
nų leidinių.

Viešojo knygyno valdybos 
prašomi, mes čionai paduoda
me pilną naujų lietuviškų kny
gų sąrašą, ir raginame visus 
lietuvius tas knygas skaityti. 
Jeigu knygynas matys, kad 
naujosios knygos turi pasise
kimą, tai netolimoj ateityj lie
tuvišką skyrių padidins. Bet, 
jeigu skaitytojų nebus, tai, ži
noma, tam nebus nei reikalo.

Viešuoju knygynu gali nau
dotis nemokamai kiekvienas 
Chicagos gyventojas. Tereikia 
išpildyti aplikaciją (priduo- 
dant vieną garantorių) ir iš
siimti knygoms skolintis kor
telę.

I
Romanai ir Apysakos

(Knygoms gauti priduokit 
centralinio knygyno ar skyrių 
patarnautojoms čia paduotus 
knygynų katalogo numerius.
Adomonis, Tadas. LitF Ad72b

Bedalių aušra; istorinis ro
manas. 1933.

Alantas, Vytautas. LitF ALlt
Tarp penkių ir septynių.
1934.

Andriukaitis, Vladas.
LitF An28k

Kruvina laisvė; romanas.
1933.

Andriukaitis, Vladas.
LitF An28m

Martynas Skroblas; romanas 
iš klaipėdiškių gyvenimo.
1935.

Babickas, Petras. LitF B12v 
Vakar. 1931.

Bieliackinas, S. LitF B476i
Įnoringieji; novelės. . 1934.

Bieliackinas, S. LitF B476p
Prie teisėtumo aruodo; hu- 
mor^rkos, apysakos. 1934.

Bieliackinas, S. LitF B476s
Smukimo keliu; romanas. 
1935.

Bieliackinas, S. LitF B476z 
žmonės ir likimas; novelės.
1934.

Budavas, Stasius. LitF B85jn 
Mokytojas Banaitis; roma
nas. 1935.

Budavas, Stasius. LitF B85s
Širdys ir gėlės; apysakos.
1932.

Butleris, Vladas. LitF B978v 
Vampyro naguose.

Cvirka, Petras. LitF C9c 
Cukriniai avinėliai; novelės.
1935.

Cvirka, Petras. LitF C9f 
Frank Kruk; arba, Grabo- 
rius Pranas Krukelis; roma
nas. 1931.

Cvirka, Petras. LitF C9s 
Saulėlydis Nykos valsčiuje.
1930.

Cvirka, Petras. LitF C9z 
žemė maitintoja; romanas. 
1935.

Dobiliškis, Kazys. LitF D654u 
Už spygliuotų vielų; keturi 
mėnesiai rusų armijoje ir 
ketveri metai vokiečių ne
laisvėje. Karo romanas. 1935.

Dovsinaitė, V. LitF D75j
Janina; arba, Naujoji mote
ris. 1931.

Dovydėnas, Liudas. LitF D7b 
Buvo žmogus be kojų, be 
širdies, šalta ir nyku. 1932.

Dovydėnas, Liudas. LitF D7i
Ieškau gyvenimo draugo; 
romanas. 1934-1935.

Dubas, V. LitF D85v
Vytukas; vieno berniuko is
torija. 1934.

Džiugas, J. LitF D99z
Žemaitijos žiedai. 1929.

Gintautas, J. LitF G435t 
Tiesiu keliu; apysaka iš mu
sų atgimimo laikų. 1934.

Grušas, Juozas. LitF G927k 
Karjeristai; romanas. 1935.

Inčiura, Kazys. LitF In2m
Mylinčios moterys. 1931.

Janušytė, Liūne. LitF J268a 
Ant ko ir pasirašau... 1935.

Kalnius, Adas. LitF K126n 
Netikėtas šūvis; romanas. 
1935.

Kapnys, S. LitF K142z
žmogus be veido; apysakos. 
1930.

Kaukas, E. L. LitF K163g 
Gydytojas pasakoja; nove
lės. 1932.

Kaukas, E. L. LitF K163m 
Marcelė, ir, Gydytojas pasa
koja. 1934.

Kc-sa, A. LitF K846i
Indijos karaliaus turtai.

iškilmingas Hprilaat 
bes Sukaktuvių Vakaras

Vasario 16, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
7:30 vai. vak.

Iškilmingai paminėkim 21-mas Lietuvos Ne
priklausomybės Sukaktuves!

Dalyvaukim visi!
Dainuos keturi chorai! "
Dainuos solistai!
Kalbės Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” vyriau

sias redaktorius.
Kalbės kiti žymus kalbėtojai.
Rengia Amerikos Lietuvių Kongreso Chi

cagos Skyrius. T
Dalyvaukim visi!

Krasauskas, Antanas.
LitF K859m

Mirtis už fronto; romanas. 
1935.

Krėvė, Vincas. LitF K889r
Rytų pasakos. 1930.
(Raštai. X.)

Luncienė, Leokadija.
LitF L972a

Atlanto nugalėtojai; arba, 
Soldino miško paslaptys; ro
manas. 1935.

Mackevičius, R. LitF M119c 
Čia musų žemė... Apysakos. 
1935.

Mačiulis, Pranas LitF M268m
Mirties bataljonų žuvimas.
1934.

Marcinkevičius, Jonas
LitF M332m

Mes ateinam; romanas. 1936'.
Marcinkevičius, Jonas

LitF M332s
Sukaustyti latrai; romanas.
1931.

Marcinkevičius, Jonas
LitF M332t

Ties bedugne; išpažintis pa
smerktojo mirti. 1931.

Molis, Antanas. LitF M73k
Knygnešio tragedija; istori
nis romanas. 1935.

Mykolaitis-Putinas, V.
LitF M994a 

Altorių šešėly; romanas.
1933.

Narkevičius, Aleksandras.
LitF N16z

Zuzi šoka; romanas. 1932.
Naruševičius, Pr. LitF N169g 

Gyvenimo kova; visuomeni
nis romanas. 192’9.

Neveravičius, F. LitF N414d 
Dienos ir naktys; romanas.
1935.

Orintaitė, P. LitF Orl6i
Iš sostinės; apysakos. 1932.

Orintaitė, P. LitF Orl6p 
Paslėpta žaizda; jaunamar
tės takas; romanas. 1934.

Pažėraitė,^ Karolė. LitF P29n
Nusidėjėlė; apysaka jauni
mui iš Didž. Karo meto trem
tinių gyveninio. 1936.

Petkevičaitė-Bitė, G.
LitF P44a

Ad astra; nesenų laikų ro
manas. 1933.

Piliponis, Justas. LitF P643a 
Amžinas žydas Kaune; ro
manas. 1934.

Piliponis, Justas LitF P643an 
Antrasis pašdtilio tvanas. 
1930.

Piliponis, Justas. LitF P643k 
Kamera 5 Nr.; romanas. 
1930.

Piliponis, Justas. LitF P643ka 
•Kaukuolė žalsvame čemoda
ne; romanas. 1934.

Piliponis, Justas. LitF P643ke
Kelionė aplink Lietuvą per 
80 dienų. 1 dalis. 1928.

Piliponis, Justafe* LitF P643s
S. O. S., 123’‘oro eskadrilė; 
romanas. 193J5.

Ruseckas, Petrhs. LitF R894i 
Išniekintos " Seliavoje; Lietu
vos atgijimo novelės. 1935.

Rutkauskas, Behediktas.
LitF R935n

Nuodėmės. 1932.
šaičiuvienėrGuštąitytė, A.

H LitF Sa3j
Juozukas; romanas.

■ . v'-’ .

šalčiuvienė-Gustaitytė, A.
LitF Sa3L

Laiko lapitais; romanas.
šalčiuvienė-Gustaitytė, A. 

•.f 3 LitF Sa3u
Už jūrių marių; apysaka.

šalčiuvienė-Gūstaitytė, A.
LitF Sa3v

Vingiai; romanas.
(Bus. daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

NAUJIENŲ-ACME Telepboto

Popiežius Pius XI gale pereitų metų- kai jis dalyvavo ceremonijose.

UL4

DALYVAUKI!!

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

Sekmadienyje Dieną

KOVO 1219 39

Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po $1. Per 
kant iš anksto 10 centų nuolaida su kiekvienu tikietu 
Tikietai galima pirkti “Naujienų” ofise ir pas kaiku- 
riuos draugijų atstovus. Tik 3,900 tikietų.__________

“Naujienų” Sidabrinio Jubiliejaus iškilmėse kur 
dalyvaus visos pažangiosios Chicagos lietuvių 
draugijos — kur dainuos žymiausi musų daini
ninkai ir dainininkės —- kur visi didieji chorai 
dainuos “Naujienų” Hymną — kur šokėjų gru
pė puikius šokius pašoks — kur bus perstatyta 
Įdomi drama: “Naujienų Istorijos Bruožai” —■ 
kur visiems bus malonu, gražu ir linksma, i

Pirkit Tikietus Dabar
10 centų Pigiau

Ashland Boulevard Auditorijoj
Ashland ir Kan Buren




